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Minnesanteckningar från 

samordningsgruppen 2022-03-11 
 

Deltagare; Birgitta Nimgård, Christina Gustafsson, Anna Nilsson, Mariela 

Ferre Hofman, Oliver Wide-Swensson, Hans Forsberg, Jannika 

Josefsson och Ulf Sjöberg. 

 

Förhinder; Claudia Velasquez och Anders Christensson. 

 

Tid; Fredagen den 11 mars, kl. 09.00 – 12.00. 

 

Plats; Digitalt via Teams. 

 

 

1. Läget lokalt 

Vi började med incheckning och avstämning kring hur situationen är hos var 

och en lokalt. 

 

2. Aktuellt från FS 

Mariela informerad om vad FS diskuterat efter förra samordningsgruppsmötet 

och vad som ska behandlas vid kommande möte; 

 

• Utfrågningen där Veronica mött olika politiker kring viktiga frågor för 

Vision. 

• Situationen i Ukraina, samt konsekvenserna för våra yrkesgrupper. 

• Tema klimatombud för nästa digitala fika med FS för förtroende. 

• Förstudie för satsning kring att få fler förtroendevalda. 

• Visions års- och resultatrapport. 

• Beslut kring firmatecknare. 

• Initiativet kring bildande av samarbetet ”Facken inom välfärden”. 

• Förhandlingarna med Kyrkan för ett nytt omställningsavtal. 

• Den nya rapporten om Arbetsmiljö. 

• Revidering av studentmedarbetaravtalet. 

• Siffrorna för medlemsutvecklingen. 

• Positioneringsarbetet kring Visions varumärke. 
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• Digital strategi för tidningen Vision. 

• Organiseringen inom mindre (privata) avtalsområdena. 

• Vision som ett attraktivt chefsförbund (genomgång av svar på en 

inkommen motion). 

 

3. Aktuellt från centret 

Ulf berättade lite kring verksamheten; 

 

• Fortsatta begränsningar för antal närvarande samtidigt på centret. 

Tanken är att vi fr o m 1 april ska häva begränsningarna. 

• Vi har börjat göra fysiska arbetsplatsbesök i mindre omfattning. 

• Fortsatt många arbetsplatser som ännu inte är beredda att ta emot 

besök, bl a till följd av hög sjukfrånvaro i prioriterade verksamheter. 

• Många f-valda är mitt uppe i planeringar och genomförande av 

årsmöten. 

• Två medarbetare har nyligen haft konstaterad Covid. 

 

4. Vision – en kraft för framtiden 

Medlemsantalet totalt har ökat med +179 netto sedan årsskiftet, varav +40 för 

område syds del. 

 

5. Nationell träff för samordningsgrupperna 

Träffen är uppdelad i två tillfällen, en digital träff den 31 mars och därefter en 

fysisk träff den 26-27 april i Stockholm. 

Inbjudan har gått ut och information kring resebeställningar etc är på gång. 

 

6. Övrigt 

Birgitta informerade om att Malmöavdelningen anordnar en medlemsaktivitet 

den 21 maj, då det kommer att gå nio bussar till Bakken i Danmark och totalt 

har 450 personer anmält sig. 

 

Anna berättade att TCO-Skåne kommer att bjuda in till en ny 

pensionsföreläsning i stället för den förra som fick ställas in. Anna skickar 

inbjudan till SO-gruppen. 

 

Önskemål om att centret anordnar 3-4 digitala ordförandeträffar under året. 

Gärna förlägga en träff i april efter avdelningarnas/klubbarnas årsmöten. 

 

7. Nästa möte 

Fredagen den 13 maj, kl. 09.00 – 14.00, på centret i Malmö och vi äter 

gemensam lunch. 


