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Minnesanteckningar från samordningsgruppens möte 2015-04-24 

 

Närvarande; Anders Gonzalez, Niklas Pålsson, Rosmarie Holm, Marcus Palolampi, 

Lars Öst, Anders Christensson, Mari Sivernäs och Ulf Sjöberg. 

 

Förhinder; Christian Borg, Liselotte Mellqvist, Anna Nilsson och Monika Göl. 

 

Tid; Fredagen den 24 april, kl 09.00 – 11.30. 

 

Plats; Visions center i Malmö. 

 

 

 

Anders Gonzalez och Marcus Palolampi hälsades speciellt välkomna till dagens möte. Anders 

i egenskap av besökare från FS, samt SO-gruppen i Stockholm, och Marcus som nyinvald i 

SO-gruppen. Deltagarna presenterade sig lite mer ingående. 

 

Under mötet fick också SO-gruppen träffa de tre nyanställda regionombudsmännen Annica 

Skoglund, Daniel Håkansson och Östen Olsson, som presenterade sig. 

 

 

1. Information från FS 

Anders Gonzalez informerade kort om vad som hanterats på det senaste FS-mötet; 

 

 Rekryteringssiffrorna är positiva och Vision fortsätter att växa. 

 Framtidsakademin har inrättats. 

 Fortsatt arbete med en modern demokratisk organisation. 

 Diskussion pågår om en splittring av Direkten, så till vida att ST överväger att ta 

hem sin verksamhet i egen regi i samband med att deras lokaler färdigrenoverats. 

Detta för att kunna dra samma nytta för sin egen kansliorganisation som Vision 

kunnat göra. 

 

2. TCO-råden 
Anna har lämnat information om att TCO-rådet i Skåne bytt namn till TCO Skåne, samt 

att de kommer att medverka vid ”Stolt i Lund” (Lundapride). 

  

3. Aktuellt från centret 

Ulf informerade om läget och personalsituationen. 

 

4. Vad behöver göras för att vi i regionen ska nå Visions mål 

- Rekrytering 

Regionens siffror ser bra ut och vi fortsätter att växa i nettotal. 

Fortsatt systematiskt arbete för att bli störst i alla yrkesgrupper. 
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5. Den nationella träffen 12-13 mars 

Utifrån de synpunkter som kom fram vid den nationella träffen, har följande beskrivning 

fastställts för SO-grupperna; 

 

”Det finns en samordningsgrupp i varje region i Vision. Gruppen fungerar som en länk 

mellan tjänstemän och förtroendevalda i regionen. Gruppen är ett viktigt bollplank till 

verksamhetschefen och ger stöd till centret.  

 

Samordningsgruppen är ett forum för ökad dialog inom förbundet och ska bidra till ökad 

transparens, informationsutbyte och samsyn inom Vision. Genom ett tätt och öppet 

samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda bidrar vi bokstavligen till att göra 

varandra bättre och ytterst nå ett bättre resultat för medlemmarna. 

 

Samordningsgruppen väljs på regionkonferensen och består av förtroendevalda från 

olika avtalsområden, förbundsstyrelsen och personal från centret. Även centrala 

valutskottet är representerat i samordningsgruppen. Gruppen leds av verksamhetschefen. 

Samordningsgruppen träffas minst två gånger per år. 

 

Uppgifterna för samordningsgruppen bestäms utifrån det olika behov som finns i 

respektive region och följande punkter är en gemensam grund för alla regioner: 

 

Den regionala samordningsgruppen ska 

 I olika frågor föra dialog med förtroendevalda, avdelningar, klubbar, 

förbundsstyrelsen och centret. 

 Delta och ta en aktiv roll i regionala aktiviteter. 

 Medverka i förankring av och dialog kring förbundsmötes- och 

förbundsstyrelsebeslut. 

 Aktivt ta ansvar för att förbundsmötes- och förbundsstyrelsebeslut genomförs. 

 Medverka i strategiska diskussioner för att stödja centrets verksamhet, till exempel 

när det gäller centrets verksamhetsplanering. 

 Stimulera samarbetsexplosioner. 

 Utgöra regional konfliktkommitté. 

 Medverka i rekryteringen av verksamhetschef. 

 Utgöra regionalt valutskott om det inte finns ett särskilt utsett sådant.” 

Diskussion fördes kring hur SO-gruppen skulle kunna arbeta i regionen utifrån 

beskrivningen. Enades om att börja med en uppdelning i ”kontaktansvar” för 

avdelningar/klubbar. Ulf sammanställer ett förslag som skickas ut till SO-gruppen inför 

nästa möte då det diskuteras lite djupare. 

 

6. Övrigt 

 

7. Nästa möte 

Fredagen den 29 maj på Visions center i Malmö. 


