
Valutskott

Kan vi öka engagemanget ge-
nom nya metoder? Det undrade 
valutskotten i Visions Stiftsavdel-
ning, Härnösands stift. Svaret på 
frågan var ja. 

Här får du läsa Ella-Britts berättelse 
om hur de i Härnösand lyckades 
väcka engagemang och fylla platserna
i styrelsen med hjälp av fikaträffar på 
arbetsplatserna. 

- I vår stiftavdelning har det varit lågt 
engagemang senaste tiden. Vi ville 
därför kraftsamla och berätta för 
medlemmar att det är de på arbetspla-
tsen som bygger upp Vision och 
Visions fackliga arbete. Då kom vi på 
idén att uppmuntra medlemmarna att 
anordna fikaträffar på sin arbetsplats 
där de pratar gemenskap, påverkan 
och inflytande på sin arbetsplats. 

Vi hade en fortbildningsdag för alla 
pedagoger i stiftet, eftersom vi då var 
flera medlemmar samlade på en plats 
så tog vi tillfället att bjuda alla Visions-
medlemmar på en gemensam lunch. 
Under lunchen berättade vi om Vision
och uppmuntrade att de ska anordna 
fikaträffar på sin arbetsplats och 
samlade ihop namnen på de som var 
intresserade. 

Vi formulerade sedan ett informativt 
och uppmuntrande brev angående 
vad en fikaträff är och en checklis-
ta för hur man anordnar en sådan. 
Som vi skickade ut till de som visade 
intresse under lunchen, men också till 
medlemmar som inte var där. I brevet 
skrev vi varför det är viktigt att med-
lemmar engagerar sig, att det är när 
Vision växer i facklig styrka och finns 
representerat på arbetsplatsen som vi 
kan påverka och göra skillnad. Samt 
några frågor de kan prata om under fi-

kat. Vi ringde även runt för att berätta 
om vad en fikaträff är och uppmuntra 
till engagemang. 

Vi har fått återkoppling att det skett 
fikaträffar på arbetsplatserna, med en 
positiv inställning till dessa. Det är 
medlemmarna själva som anordnat 
dessa fikaträffar. Ibland har styrelsen 
eller centret deltagit via Skype. Men 
de flesta har haft sin egen träff och se-
dan efteråt återkopplat med frågor till 
styrelsen. Från återkopplingen har vi 
i valutskottet även fångat upp de som 
varit nyfikna på ett större engagemang 
i Vision. Utifrån dessa fikaträffar och 
medlemmarnas engagemang upplever 
vi att vi på så vis kunnat fylla platserna 
i styrelsen inför årsmötet. 

Har du några tips du vill skicka med 
till andra som sitter i valutskott?

 - Uppmuntra att anordna fikaträffar. 
Man måste vara synlig på arbetsplat-
serna, annars kanske inte medlemmar-
na känner att det finns engagemang. 

 Synliggöra sig som styrelse och vad 
Vision vill. Då blir man påmind. 
Kanske skicka ut en fråga man vill ha 
återkoppling på och på så vis skapa en 
tvåvägskommunikation. 

 Men också erbjuda utbildning till de 
som vill engagera sig.
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Hoppas att du tyckte det var inspi-
rerande att läsa om hur valutskotten 
hittade nytt engagemang. 

Ella-Britt har intervjuats av Visions 
center i Sundsvall under våren 2020 
och sammanställts av utbildnings-
gruppen som inspiration till dig som 
är förtroendevald och vill skapa mer 
engagemang. 

Checklistan hittar du på nästa sida. 

Valutskottet tipsar!



Valutskott

Exempel på checklista för fikavärdar
Hej fikavärd! Vad roligt att du vill 
vara värd för en fikaträff som tar 
sikte på engagemang och påverkan 
på din arbetsplats och i Vision! Vad 
du och dina arbetskamrater/med-
lemmar tycker och tänker är A & O 
när vi bygger framtidens stiftsavdel-
ning. 

Inom Visions avdelning i Härnösands 
stift pågår ett renoveringsarbete inför 
årsmötet, för fler aktiva medlemmar 
och förtroendevalda. Vision börjar på 
arbetsplatsen hos er medlemmar och 
det är när Vision växer i facklig styrka 
och finns representerat på arbets-
platsen som vi kan påverka och göra 
skillnad. Det är vi medlemmar som 
är facket Vision och som vet vad som 
är aktuellt och mest angeläget på våra 
respektive arbetsplatser. 

Vad är en fikaträff ? 

Det är ett enkelt sätt att samlas för 
att prata gemenskap, påverkan och 
inflytande på er arbetsplats. 

 Hur har ni det idag? 
 Hur vill ni att det ska vara? 
 Vilka frågor är viktiga för er? 
 Är det någon/några som kan tänka 

sig att engagera sig lite mer? 

Checklista - gör så här

1. Datum 
Sätt ett datum som passar och bjud in 
dina medlemskompisar. Berätta var 
och när ni ska fika. Om ni inte kan 
sitta i fikarummet på jobbet, boka ett 
konferensrum. 

2. Go fika 
Tacksamt om du kan köpa hem lite 
gott fikabröd, gärna Fair Trade, och 
lägga ut för det. Du får igen ditt utlägg 

kassören för bokföringens skull. 

så fort det bara går. Skanna dina till 
kvitton och skicka ett mejl märkt 
”Fikaträff ” till avdelningens kassör så 
betalar vi ut så fort vi kan till angivet 
konto. Posta sedan originalkvittona 
till kassören för bokföringens skull.

3. Återkoppla 
Avdelningens valutskott ser fram emot 
att få en återkoppling från fikaträffen. 
Skicka ett enkelt mejl till valutskottet 
och berätta. De namn som kommer in 
som nyfikna på ett större engagemang 
kommer att välkomnas och bjudas in 
till en träff för att få veta mer om upp-
drag och engagemang i Vision.

Lycka till! 
Valutskottet i Härnösands stiftsavdel-
ning; 
/Valutskottens kontaktuppgifter/

PS. Visions utbildningsgrupp har 
redigerat checklistan och tagit bort 
kontaktuppgifter. Checklistan är 
tänkt som inspiration för dig som vill 
skapa en egen checklista. 


