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Välkommen 

till utbildning 

för Valutskott



Syfte och Mål

SYFTET med utbildningen är 

►att få lokala valutskott 

►som arbetar året runt 

►på ett sätt som leder mot Visions mål 

►och utifrån Visions värdegrund.

Efter utbildningen är MÅLET att deltagarna

►känner till Visions organisation

►värderingar och mål

►förstår valutskottets roll för Visions utveckling

►har kunskap och verktyg för att utföra 

uppdraget



Program

10.00 Inledning och presentation

11.00   Visions organisation

12.00   Lunch

13.00   Valutskottets uppdrag, stadgar

14.15   Valutskottets uppdrag, lokalt

15.30   Reflektion

16.00   Egna uppgifter till dag 2 (ej i klassrummet)

16.30   Avslutning 
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08.30   Egna uppgifter (ej i klassrummet)

09.30     Tekniskt stöd

10.00     Introduktion och backspegel

10.45   Valutskottets uppdrag - Kommunikation

11.40     Valutskottets uppdrag - Nomineringsarbete

12.00 Lunch 

13.00     Nomineringsarbete

14.45     Villkor för fackliga uppdrag

15.00     Eget arbete (ej i klassrummet)

15.30     Summering

16.00     Egen utvärdering (ej i klassrummet)

16.30 Avslutning



Visions pedagogik

Vi skapar bra dagar tillsammans

Vi delar erfarenheter

Vi bygger dagarna på delaktighet

Vi varierar metoder och övningar



Förslag på trivselregler

 Delar med oss 

 Lyssnar aktivt 

 Ställer frågor (i chatt eller i bild)

 Är öppna, nyfikna och närvarande

 Har tålamod och visar respekt

 Har roligt tillsammans

 Håller tider och tar pauser

 Det som sägs här stannar här

Vad är viktigt 

för dig?



Vilka är vi?

Mitt namn

Min avdelning eller klubb

En fin sommardag spenderar jag ..

En bra egenskap eller kompetens hos 

mig som valutskott är..



Dina förväntningar                               

och ditt bidrag



Vi tar en paus!
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Medlemslöftet



Visions framtidsidé är ett arbetsliv där 

alla får plats och behövs, ett arbetsliv som 

ger möjlighet till gemenskap och utveckling.







Grupparbete 1

Visions hjärtefråga

1. Diskutera i grupp.

Hur kan valutskotten bidra för att Vision ska nå 

följande mål ?

 Fler engagerar sig i Vision

 Inkludering av förtroendevalda med nya perspektiv

2. Redovisa i helgrupp era 3 bästa tips.



Dags för lunch!



Uppdrag valutskott –

Vad innebär det?
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Utdrag ur Visions valordning

Särskild hänsyn:

• jämställdheten kvinnor/män

• åldersmässigt jämn fördelning

Hänsyn:

• olika yrkeskategorier

• olika arbetsgivare 

• mångfalden främjas

”stimulera till en kontinuerlig 

försörjning av nya förtroendevalda 

och uppdrag”

”Representanter (..) ska spegla 

medlems sammansättningen i 

avdelningen/klubben”



Grupparbete 2.

Diskussion utifrån stadgar

Vad är meningen med föreningen?

Kan alla nomineras till ett 
förtroendeuppdrag?

Vad innebär det att vara ambassadör 
för Vision?

Hur ofta har vi förbundsmöte och 
hur kan det kopplas till Visions mål?

Varför ska Vision vara synlig på 
arbetsplatserna?

Vilket ansvar har avd/klubb för att 
förtroendevalda utvecklas?

Har ålder någon betydelse i det 
fackliga uppdraget?

Hur länge kan en vara ordförande?

Hur kan valutskotten bidra till 
ökad representativitet?

Kan chefer vara förtroendevalda?



Vi tar en paus!



Valutskottets uppdrag

- hur funkar det hos dig?

Rörelsesamtal i par - hur?

►Personen i versaler lämnar sitt nummer i chatten

►Personen mitt emot ringer upp

►Tänk på att ha telefonen öppen

►Testa numret och bestäm tid för samtal (om 5 min?)

►Ta en paus

►Prata på och rör er

►Återsamling i klassrummet
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Rörelsesamtal

Hur funkar det hos dig?

Utmaningar    Frågetecken    Framgångar



Eget arbete till dag 2 (ca 90 min)
https://vision.se/utbildningvalutskott

1. Lyssna på podden En styrelse för alla (ca 30 min) 

2. Läs Valutskottet tipsar

3. Gör självskattning Lever jag som jag lär

4. Gå igenom material på hemsidan 

5. Reflektera och anteckna. Påbörja din handlingsplan



Reflektion

”En sak jag tar med mig från idag är ..”
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08.30   Egna uppgifter 

09.30     Frivilligt fikamingel

10.00     Introduktion och backspegel

10.45   Kommunikation

11.40     Nomineringsarbete

12.00 Lunch 

13.00     Nomineringsarbete

14.55     Villkor för fackliga uppdrag

15.00     Enget arbete, checklista 

15.30     Summering

16.30 Egen utvärdering

16.00 Avslutning



Förslag på trivselregler

 Delar med oss 

 Lyssnar aktivt 

 Ställer frågor (i chatt eller i bild)

 Är öppna, nyfikna och närvarande

 Har tålamod och visar respekt

 Har roligt tillsammans

 Håller tider och tar pauser

 Det som sägs här stannar här

Vad är viktigt 

för dig?



Incheckning

►Känslan just nu...

►Återkoppling från gårdagen



Vi tar en paus!



Valutskottets arbete

Kommunikation
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Grupparbete 3

Hur kommunicerar

vi bäst?

1. Brainstorma vad som behövs

för en bra kommunikation

med dessa grupper.

2. Fokusera på en grupp och

redovisa era 3 bästa tips.



Vi tar en paus!
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Enligt stadgarna ska valutskottet skriftligen uppmana 

medlemmarna att nominera till förtroendeuppdrag. Detta ska 

ske senast två månader innan årsmötet. 

Sätt gärna upp information på arbetsplatsen och sprid i olika 

kanaler.   På så vis uppmärksammas Visions aktiviteter även 

för dem som ännu inte är medlemmar. 

Valutskottets arbete

Nomineringar



Mallen finns i ditt 

utbildningsmaterial



Vad kan intervjun handla om?

Vision vill ha modiga ledare som ser 
möjligheter och lyfter andra. 

 Ledarskap, problemlösning, 
värderingar 

 Tidigare erfarenheter, syn på 
omvärlden 

 Strategisk och analytisk? Tankar om 
Visions utveckling?

 Engagemang och tid viktigt

 Glöm inte att ta referenser 
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1. Planera processens alla delar

2. Leta utanför egna nätverk och undvik kompisrekryteringar

3. Ett valutskott med mångfald bidrar till bredare rekrytering

4. Ställ samma frågor till alla kandidater

5. Vi ska leva som vi lär

5 tips för ökad

representativitet



Dags för lunch!



En styrelse för alla

och representativitet



Uppdragshandlingarna
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1. Välj ett uppdrag till styrelsen.                                

(ledamot, ordförande, kassör..)

2. Utgå från uppdragshandlingen

3. Diskutera hur ni kan hitta rätt person. 

4. Vilka frågor är viktiga att ställa för uppdraget? 

5. * Finns det andra uppdrag i lokala styrelsen?

Grupparbete 4.

Rätt person till rätt uppdrag



Vi tar en paus!
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FML 
Lagen om facklig förtroendemans ställning

§ 1
Tillämpning

§ 6
Rätt till ledighet

§ 7
Ledig med lön
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Gör en egen checklista som du 

kan använda när du kommer hem. 

Utgå från utbildningsmaterialet 

och det du lärt dig under 

utbildningen.

Du kan också använda din 

handlingsplan

Checklista



Kursintyg
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En viktig sak jag ska göra när jag 

kommer hem är..

En bra sak idag har varit att..

Reflektion
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Tack för idag! Dags för egen

reflektion och utvärdering.


