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Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Mitt 
digitalt möte den 14/6 2022  

Närvarande: Gunvi Dahlström, Robert Nordlund, Ylva Byström, Kim Jutterström, Robert 
Sjöström, Maria Hägglund 
 
Anmält förhinder: Marie-Louise ”Mia” Broman, Christina Johansson, Örjan Gripentoft  

 

Incheckning 

En kort incheckning. Hur mår vi, hur är läget i avdelning/klubben och de i vår närhet. 

Centret informerar  

Verksamhetsplanen 

• Den 1/6 gjorde centret tillsammans med Kim Fokus på Ånge. Arbetsplatsbesök, korta 

yrkesträffar och medlemsmöte resulterade i fler medlemmar, nöjda medlemmar och 

förtroendevalda och en Visions klubb på gång i Ånge kommun.  

• Vi fortsätter med digitalt ordförandefika en gång i månaden.  

• Vi startar höstens aktiviteter med Fokus på Ockelbo 31/8. Där deltar Kim, Mia och 

Christina från samordningsgruppen.  

• Förmöte för Norr, Mitt och Västerås den 7–8/9 i Uppsala. Där träffas ca 140 ombud och 

ersättare för att förbereda sig inför förbundsmötet 29/9 – 1/10.  

• 18 och 25 oktober bjuder centret in till VP-dag för förtroendevalda i område Mitt.  

Detta är ett axplock av allt som är på gång. Fler aktiviteter och utbildningar finns på vision.se 

Sök bland kurser och aktiviteter | Vision  

Information från förbundsstyrelsen 

Vid den nationella träffen för samordningsgrupperna i april presenterades och diskuterades 

förslag till ny avgiftsmodell. Inspel från träffen var att taknivån i modellen upplevdes som låg. 

Förbundsstyrelsen föreslår utifrån feedback från träffen att taknivån höjs från 23.650 kr till 

25.000 kr/månad. 

Krontal behövs på både förbundsavgiften och klubbavgiften då det inte går att ha procenttal på 

lokala avgiften och krontal på förbundsavgiften. Om avdelningar och klubbar väljer att 

harmonisera sina avgifter inom färre nivåer skulle detta öka tydligheten i avgiftsmodellen och 

göra det lättare att svara på vad det kostar att vara medlem i Vision. Ex.vis skulle följande fyra 
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nivåer på lokala avgifter – 25, 40, 50 och 60 kronor fånga in en majoritet av avdelningar och 

klubbar utifrån nuvarande avgiftsnivå.  Avdelningar och klubbar bestämmer fortsatt sin nivå 

utifrån de behov som finns för att bedriva verksamheten.  

Underlag för förslag till beslut på förbundsmötet om avgiftsmodell skrivs nu fram och fortsatta 

diskussioner och dialog med förbundsstyrelsen på höstens förmöten. 

Information från centrala valutskottet 

Bo Ljungberg från vårt område lämnar Centrala valutskottet och ett fyllnadsval kommer att ske 

på förbundsmötet. Information om detta har mejats ut till avdelningar och klubbar i område Mitt 

om att nominera in kandidater senast den 18 augusti. Samordningsgruppen agerar valutskott och 

tar fram förslag på kandidat till fyllnadsval som presenteras på förmötet.  

Rekrytering 

Det går fortsatt bra för område Mitt och fortsätter denna fina utveckling kommer vi att nå målet 

även detta år. 

Övriga frågor 

Minnesanteckningarna kommer från och med nu att presenteras på centrets hemsida.  

Nästa möte 

Digitalt möte 30/8 kl 10-14. 

 

 

Vid minnesanteckningarna  

Maria Hägglund 

Samordnare, Visions center i Sundsvall 
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