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Välkommen till
utbildning i Vision!
Visions utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn
där vi tror på människors förmåga att bidra.
Genom dialog, pedagogisk variation och erfarenhetsutbyte skapar vi goda förutsättningar för lärande. Vi utgår
från din kunskap och verklighet.
Vi vill att Visions utbildningar ska ge dig de förutsättningar och redskap du behöver som medlem eller förtroendevald. Vi vill inspirera varandra till handling.
Du är med och sätter tonen för framtidens arbetsliv.

Inflytande
Vem bestämmer i Vision?

Vision är en demokratisk organisation som drivs och utvecklas av
medlemmarna.

Det finns två grundläggande principer
– medlemsdemokratin och partsförhållandet – som styr hur vi i Vision
organiserar den lokala verksamheten.
Det innebär att varje medlem ska ha
inflytande:
över sitt kollektivavtal
inom Vision – lokalt, regionalt och
centralt
Medlemmen ska kunna påverka både
lön och andra arbetsvillkor.

Medlemmarnas inflytande
i Vision
Varje medlem kan själv välja hur hon
eller han vill få ut mest av sitt medlemskap och den individuella nyttan
av medlemskapet och tillgängligheten.
Det börjar på arbetsplatsen. Det är
där medlemmarna diskuterar sin
arbetssituation. De väljer också sina
fackliga företrädare, som representerar dem både i förhandlingar med
arbetsgivaren och inom Vision när
våra krav och idéer utformas.
Medlemmarna ska ha möjligheter att
delta i det fackliga arbetet. Det innebär att Vision erbjuder möjligheter att
påverka både på den egna arbetsplatsen och i samhället.
Det är möjligt att delta i träffar på
arbetsplatsen, delge synpunkter, delta
i möten i Visions avdelning/klubb
eller vara aktiv i arbetet med den egna
yrkesutvecklingen.

Vara aktiv själv
De som är aktiva får mer inflytande.
Visions medlemmar kan vara fackligt
aktiva på många olika sätt. Och de
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som vill göra något mer av sitt intresse
eller engagemang och kanske vill vara
mer aktiva har möjligheten att jobba
fackligt. Det går att arbeta fackligt på
många olika sätt och i olika omfattning.
Det kan vara att bli utsedd till Visionombud eller ledamot i styrelsen. Det
kan också vara att jobba enbart med
en specifik fråga eller att vara yrkesombud.
Vision har utbildningar för de medlemmar som vill engagera sig fackligt.

Påverka val av förtroendevalda
Medlemmarna kan och påverka valet
av förtroendevalda. Det gäller både att
komma med tips och förslag om lämpliga personer som ska väljas (nomineras) och att anmäla sitt eget intresse
till valutskottet.

Val av förtroendevalda i
Vision
I Vision förbereder ett valutskott val av
förtroendevalda. Ett valutskott bidrar
till att garantera att det blir demokratiska val. Och självfallet arbetar
valutskottet utifrån Visions stadgar
och mål.
Lokalt
På arbetsplatsen väljs Vision-ombud
och skyddsombud. Dessa registreras
av avdelningen/klubben som också
anmäler till arbetsgivaren.

I varje avdelning/klubb ska det finnas
ett valutskott. Det är valutskottet som
förbereder val av fackliga företrädare.
I de flesta avdelningar och klubbar
sker valet på årsmötet. Valutskottet
arbetar direkt för medlemmarna.
Valutskottets uppgift är att ta fram förslag till en fungerande ochaktiv styrelse,
som medlemmarna har förtroende för
och som företräder alla medlemmar.
Det är valutskottet som drar igång
arbetet med att förbereda valen. Och
det är ledamöterna i valutskottet som
fångar upp medlemmar som är intresserade för framtida fackliga uppdrag.
Ta kontakt med valutskottet om du
själv är intresserad.
Regionalt
Varje forum i regionen utser representanter till avtalsgrupper. På regionmötet väljs representanter till det centrala
valutskottet. På regionkonferensen
väljs deltagare till centrets samordningsgrupp.
Centralt
Val av förbundsstyrelse förbereds av ett
centralt valutskott som består av regionala representanter som väljs på
regionkonferensen. Det centrala valutskottet förbereder nyval, omval och
fyllnadsval till förbundsstyrelsen och
andra val som görs på förbundsmötet.

Ta reda på
Hur går det till i din avdelning/
klubb, har ni lokala stadgar som
reglerar val?

Valutskottets uppgift
Valutskottets uppgift är att ta
fram förslag till en fungerande
och aktiv styrelse, som medlemarna har förtroende för och
som företräder alla medlemmar.
Påverka val av förtroendevalda
Den som är medlem i Vision kan
vara med och påverka valet av
fackliga företrädare.
Varje medlem kan:
tipsa valutskottet om tänkbara kandidater till fackliga
uppdrag.
själv anmäla sitt intresse till
valutskottet.

Visions förbundsmöte
Förbundsmötet beslutar om inriktningen av verksamheten i Vision. De
förtroendevalda som är ombud fattar
besluten. Frågor förbundsmötet beslutar om är:
Mål och inriktning för förbundets
verksamhet
Prioritering
Val – vart fjärde år väljs förbunds
styrelsen
Motioner
Ändringar av stadgar
Rapporter
Målen för Visions verksamhet bestämmer inriktningen på Visions arbete
och vilka frågor som ska prioriteras
i hela organisationen under den
närmsta tiden.
Motioner till förbundsmötet
På förbundsmötet behandlas motioner.
Alla medlemmar, avdelningar, sektionsklubbar och klubbar kan skriva
motioner. Motionen ska först gå till
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avdelningen/klubben. Sedan ska avdelningen eller klubben yttra sig.
Det innebär att komma med förslag
om motionen ska av- eller tillstyrkas.
Avdelningen/klubben skickar motionen och yttrandet över motionen vidare till förbundsstyrelsen. Senast fem
månader före ordinarie förbundsmöte
ska motionerna ha kommit in.
Ombud på förbundsmötet
Avdelningen/klubben kan ha eget
mandat, egna ombud, på förbundsmötet, men ni kan också dela på ett
mandat med andra avdelningar eller
klubbar. Hur mandaten fördelas finns
redovisat i Vision stadgar.
Handlingar till förbundsmötet skickas
digitalt till ombuden i god tid innan
förbundsmötet.
Den som är ombud på förbundsmötet
företräder medlemmar och förtroendevalda i avdelningen/klubben – inte
enbart sig själv och sina synpunkter.

nominera intresserade och till
frågade medlemmar till
fackliga uppdrag.
nominera lämpliga intresserade och tillfrågade medlemmar
till valutskottet.
delta i valen av fackliga
företrädare på årsmötet.

Ta reda på
Hur utses ombud i din
avdelning/ klubb?
Finns det rutiner för hur det
ska gå till?
Hur ofta görs det?
Vem har hand om och ser till
att hålla förteckningen
aktuell?

Ombud till förbundsmötet
Medlemsantalet den 31 december året
före förbundsmötet ligger till grund
för antalet ombud som utses av avdelningar och klubbar – även allmänna
klubbar.
Är det mer än 351 medlemmar har
avdelningen/klubben ett ombud. Läs
mer i Visions stadgar § 6 mom 3.
Har avdelningen/klubben färre än
351 medlemmar ingår de i en valkrets.
Valkretsarna fastställs av förbunds-styrelsen efter förslag från avdelningarna
och klubbarna.
I varje valkrets utser de ingående avdelningarna, klubbarna och allmänna
klubbarna gemensamt ett ombud per
påbörjat 350-tal medlemmar.
Planera för inflytande
På vision.se hittar du handlingarna till
förbundsmötet när de är klara. Då ser
du vilka frågor och förslag som ska
behandlas. Extra handlingar till förbundsmötet kan du hämta på vision.se
Det ger avdelningen/klubben möjlighet att planera förankringen av frågorna och ge medlemmarna möjlighet att
framföra sina synpunkter. Ta reda på
hur och när avdelningen/klubben tar
upp frågorna i styrelsen, med ombuden och medlemmarna. Diskutera på
vilket sätt de olika förslagen kommer
att påverka er avdelning/klubb och
vad som behövs för att kunna genomföra dem. Det ger er stora möjligheter
att förankra de synpunkter ni vill
skicka med ombudet.
Förmötet
Förmötet i regionen är ett förberedande möte inför förbundsmötet för
både de som är ombud på förbunds-
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mötet och för de avdelningar och
klubbar som inte har något eget
mandat. Det är ett forum för att
diskutera och ventilera olika synpunkter på de frågor som ska behandlas
på förbundsmötet. På förmötet fattas
inga beslut. De som är ombud har
inte bundna mandat. Det innebär att
det som diskuteras på förmötet inte
begränsar handlingsfriheten för ombuden på förbundsmötet.
Hur jobbar man på förbundsmötet?
På förbundsmötet varvas diskussioner
och beslut i storgrupp där alla ombuden deltar, med möten i utskott och
seminarier och möten i regiongrupper.
Besluten fattas i plenum, det vill säga
när hela församlingen med alla ombud
och förbundsstyrelsen (FS) möts.
Mycket av arbetet på ett förbundsmöte
sker i utskott. Det är utskotten som
har ansvar för att bereda olika frågor
och komma med förslag till beslut. Är
ombuden fördelade på flera utskott
träffas de i regiongrupper för att stämma av hur diskussionerna går. Det är
ett sätt att hålla alla informerade om
alla frågor som behandlas, även om
ombudet enbart arbetar med frågorna
i sitt utskott.
Förbundsmötet fastställer en inriktning för de kommande två åren i ett
inriktningsdokument. Besluten är en
del av Visions policy.
För de som inte är med på förbundsmötet finns det möjlighet att följa en
del av det som händer på förbundsmötet via vision.se. Det går också
att hämta information om tidigare
förbundsmöten på vision.se.
Vad händer efter förbundsmötet?
Verksamhetsplaneringen för nästa år

Ta reda på
Är det någon från er avdelning/
klubb som deltar på förmötet i
regionen?
Har ni eget mandat? Eller delar
ni på ett mandat med några
andra avdelningar/klubbar?
Vem deltar på för bundsmötet?

börjar direkt efter förbundsmötet. Det
är förbundsmötesbesluten som Visions
center, avdelning och klubbar använder för att i sin tur formulera sina egna
mål.
Avsikten är att Vision ska agera som
ett förbund. Det ställer krav på kommunikationen mellan förbundets
olika nivåer och att planeringen och
samspelet ligger i fas. Varje halvår görs
en uppföljning av hur besluten genomförts. Resultaten av detta rapporteras
till förbundsstyrelsen.

Handlingsplan
Namn:

Det här vill jag uppnå (mål)

Det här ska jag göra (aktiviteter)

Jag ska starta med att

Jag ska vara klar den (datum):

Jag ska följa upp (datum):
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Schyst matbord en del av Fair Union
Vegetariskt för klimatets
skull
Att äta mindre kött och vara noga
med val av kött är ett enkelt sätt
att minska matens klimatpåverkan.
Sedan 1990 har vi svenskar ökat vår
köttkonsumtion med över 50 procent.
Köttproduktionen står för mycket
stora utsläpp av växthusgaser, mer än
världens transporter enligt FN. Varje
kötträtt som byts ut mot en vegetarisk
rätt mer än halverar måltidens klimatpåverkan.
Även om vi köper svenskt kött, har
djurens foder transporterats väldigt
långt och påverkat både naturen och
människornas liv i andra länder. Allt
kött som inte är ekologiskt eller från
naturbetesdjur kan vi förutsätta är
uppfött med importerat sydamerikanskt sojakraftfoder. För att förse
svenska djur med billigt foder skövlas
regnskog och starka växtgifter gör
människor sjuka. Allt visar på att vi
måste minska på köttet för att det ska
vara hållbart i framtiden. Med vegetarisk måltid menar vi att vi avstår från
kött, fågel och fisk.
Bordsvatten
Att dricka vatten som buteljerats i
fabriker och transporterats långt med
lastbil tycker Vision är onödigt, när vi
har förmånen att ha gott vatten direkt
i kranen.
Ingen hotad fisk
Den omfattande fiskeindustrin har
lett till att fiskebeståndet sjunker, och
vissa arter är direkt utrotningshotade. Vision vill inte bjuda på någon
fisk från hotade bestånd, och följer
rekommendationerna från Världsnaturfonden. I deras fiskguide har de
angett vilka fiskar som man inte bör
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äta alls (rött ljus), och vilka man bör
vara försiktig med (gult ljus). Vision
köper ingen fisk och inga skaldjur som
fått rött ljus, som jätteräkor/scampi,
ål, och vildfångad hälleflundra.
Fairtrade-märkt kaffe och te
Kaffe och te är producerat i utvecklingsländer där många producenter
ofta har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna sälja sina
produkter tvingas de pressa priserna,
sänka kraven på arbetsförhållanden
och sälja via mellanhänder som själva
tar en stor del av förtjänsten. När vi
väljer Fairtrade-märkta varor skapar vi
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor. Vision
samarbetar med Fairtrade Sverige, och
arbetar tillsammans med dem för att
öka medvetenheten om schysta arbetsvillkor i andra länder.
KRAV-märkt och ekologiskt
I KRAV-godkänt lantbruk används
inga kemiska bekämpningsmedel. I
stället hålls ogräs och skadeinsekter i
schack med förebyggande metoder, till

exempel en mer varierad växtföljd. I
KRAV-godkänt lantbruk används inte
heller konstgödsel, och den biologiska
mångfalden ökar. Djur på KRAV-gårdar utfodras inte med importerad soja,
och det är högre krav på att djuren ska
må bra.

Ett schyst mat
bord betyder att:
en av måltiderna ska vara
vegetarisk för alla om
konferensen är längre än en
dag
bordsvatten som serveras ska
vara kranvatten, aldrig
flaskvatten
om det serveras fisk får den
inte ha rött ljus i Världsnaturfondens fiskguide
Fairtrade-märkt kaffe och te
ska efterfrågas

ekologisk frukt ska efterfrågas
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Min fackliga Ledarskapsutveckling
Min Fackliga Ledarskapsutveckling är
ett projektarbete som ingår i utvecklingsprogrammet Ledare i Vision.
Under utbildningen kommer du att
arbeta med att utveckla ditt fackliga
ledarskap lokalt. Det kommer att ges
tid för reflektion på egen hand och i
reflektionsgrupper.

Träff 1
Projektarbetets innehåll och mål förtydligas. Det ges utrymme för reflektion under utbildningstillfället enskilt
och i grupp.
Frågor att jobba med.
1. Hur är jag idag som facklig ledare?
2. Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
3. Vad tycker jag idag karakteriserar
en bra facklig ledare i Vision?
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Träff 2 och 3
Reflektion enskilt och i grupp utifrån
samma frågeställningar som under
träff 1 samt de frågeställningar som
uppkommer under utbildningen.

Träff 4
Redovisning av Min Fackliga Ledarskapsutveckling för din reflektionsgrupp. Hur du utvecklats som facklig
ledare och på vilka sätt du framöver
tänker agera som facklig ledare lokal.
Reflektionsgrupperna kommer gemensamt att redovisa för övriga grupper.

Ledarutbildningsprogrammet
Överenskommelse mellan
mentor och adept under
utbildningstiden
För att skapa bästa möjliga förutsättningar mellan dig och din adept är det
viktigt att kommunikationen och relationen mellan er fungerar på ett bra
sätt. Ta därför hjälp av nedanstående
frågeställningar vid er första träff.
Vad är adeptens utvecklingsbehov?
Vad har adepten för mål?

Var ska ni träffas?
Vilka frågor ska ni börja med att ta
upp?
Hur får ni enklast kontakt?
Vem har ansvar för ny tid när
möten avbokas?
Hur ska adepten introduceras i det
lokala fackliga arbetet?
Adepten ska träffa anställda på
Visions center – när och hur?

Vilka förväntningar har ni båda på
relationen?

Ha en tydlig och rak kommunikation
emellan er – det underlättar och fördjupar er relation.

När, hur ofta, hur länge och på
vilket sätt ska ni träffas? (Förberedda träffar, spontana träffar etc.)

Lycka till!
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