Dialog om mitt
uppdrag och Vision
Beskrivning
Dessa samtal används för att utveckla styrelsearbetet samt för att
ge dig som Visions ombud eller annan förtroendevald möjlighet till
dialog om ditt uppdrag och om Visions lokala fackliga arbete.
Dialogen
Handlar om dig och ditt förtroendeuppdrag, dina förutsättningar samt
dina utvecklingsbehov
Utifrån ditt uppdrag
Genomförs mellan dig och en
annan förtroendevald i din avdelning eller klubb

Bygger på ömsesidig respekt och
gärna med öppet och nyfiket sinne
Blir bäst om var och en är förberedd – ta fram uppdragshandling
samt Visions mål, strategier
Och verksamhetsplan och reflektera över hur de påverkar dig

Förberedelse
Bestäm tid och plats. Se till att ni är ostörda. Dokumentera det ni
är överens om att åtgärda, vem är ansvarig och när ska det vara klart
(Se handlingsplan). Bestäm datum för eventuell uppföljning.

Genomförande – förslag till frågor
Berätta om ditt uppdrag?
Vad är roligast?
Finns det utmaningar som du funderar på?
Har du någon idé på lösning?
Kan du säga att Vision har störst påverkan på arbetsplatsen?
Varför tror du att det är så?
Hur rekryterar du nya medlemmar?
Hur nyttjar du det stöd som Vision erbjuder?
Har du fungerande nätverk där du kan hämta inspiration och energi?
Hur fungerar samarbetet/verkan med chefer och arbetsgivare?
Påverkar Vision på din arbetsplats? Berätta hur? Saknar du något?
Hur synliggör du Vision?
Tycker du att du har de förutsättningar som behövs för ditt uppdrag?
Om inte, vad vill du ändra på?

Tid, ca 30–60 min
Tänk på:
I varje fråga finns inspiration till många olika samtalsämnen
Vision på arbetsplatsen, i regionen, nationellt och internationellt
Fair Union
Kollektivavtal lokalt och centralt
Arbetsmiljön
Yrke och karriär

Detta kan du få veta mer om via:
Vision Direkt, ditt center eller din avdelning/klubb
Vision.se
Utbildning - fysisk eller som e-utbildning
Nyhetsbrev

Handlingsplan för:
Det här vill jag uppnå (MÅL):

Det här ska jag göra (aktiviteter):

Jag ska starta med att:
1.
2.
3.
4.
5.
Jag ska vara klar den (år – mån – datum):
Jag ska följa upp min plan med:

Och det gör vi den:

