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Hjärtefrågor
gör oss tydliga

Jag hoppas att du har haft en riktigt skön
sommar! Visions sommar har varit händelserik; vi har synts på flera stora musikfestivaler, i Almedalen och på Pride.
Vi var dessutom med och arrangerade en
världskonferens för socialt arbete i Stockholm som samlade 2500 personer från 110
länder. Det var en fantastisk mötesplats
som visade att många av de utmaningar
vi brottas med är lika världen över, och vi
kan lära av varandra.
Nu väntar en spännande höst med förbundsmöte i Norrköping i september. Det
blir ett slags bokslut över 2012-arbetet där
vi summerar vad vi uppnått sedan starten
av vårt förändringsarbete, och hur vi nu
tillsammans bygger Vision.
Bland annat kommer vi att diskutera
förslag på hjärtefrågor som Vision ska
arbeta med. Tanken med hjärtefrågorna
är att hitta ett nytt sätt att tydliggöra och
synliggöra viktiga fackligt politiska frågor, och att åstadkomma resultat som

gör arbetslivet bättre för våra medlemmar. Hjärtefrågorna är de frågor som vi
tror ligger våra medlemmar och blivande
medlemmar varmast om hjärtat. Utifrån
hjärtefrågorna tar vi fram fakta, opinionsbildar, driver intresseförhandlingar och
åstadkommer resultat. Genom att konsekvent fokusera på några få frågor blir vi
också mer tydliga och attraktiva som förbund.
De föreslagna hjärtefrågor som förbundsmötet ska ta ställning till är:
• Din lön ska vara individuell och sättas
i bra lönesamtal med din chef
• Du som chef ska ha bra förutsättningar
och konkurrenskraftiga villkor
• Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på
kvalitet
• Du ska utvecklas i din yrkeskarriär
• Du tjänar på ett schyst arbetsliv

universitet och högskolor. Som du kanske
vet rekryterar vi numera studentmedlemmar till Vision, istället för till Tria. Visions
studentverksamhet erbjuder konkreta
tjänster och bästa nätverket med arbetslivet för enbart 100 kronor för hela studietiden. För att marknadsföra vårt erbjudande behöver vi bygga nätverk och
skaffa värdefulla kontakter, lokalt, regionalt och centralt. På skolor, utbildningar,
med forskare, kårer och andra organisationer. Visions studentinformatörer på
utvalda skolor och utbildningar rekryterar studentmedlemmar och marknadsför
Vision. Men det kommer också att finnas
material och möjlighet att engagera dig
lokalt för dig som är förtroendevald. Läs
gärna mer på vision.se/student

I dagarna påbörjar eller återgår hundratusentals studenter till sin utbildning på
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Förbundsordförande

Aspekten ges ut av Vision (Finns även som taltidning) Ansvarig utgivare Therese Svanström-Andersson
Redaktör Marie Wildhammar Okker 08-789 63 92 marie.wildhammar-okker@vision.se
Redaktion Karin Neuhaus, Eva Spjuth, Hanna Svanström, Cecilia Hagängen, Marianne Wiström, Karin Ottosson, Maria Martinsson,
Frida Fleischer och Karin Flinkenberg
Grafisk form Ola Bergman Layout Anna Friis, Exaktamedia

2

Vision Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm, tel 0 771 44 00 00 fax 08 789 64 84
E-post aspekten@vision.se Webbplats vision.se Tryckeri Exaktaprinting
Prenumerationsärenden Medlemsenheten, tel 0 771 44 00 00, e-post medlemsregistret@vision.se

Visions e-utbildningar ger
dig koll på arbetslivet
Våra e-utbildningar kan du gå när du vill
och var du vill. Välj tempo och tid själv,
och du kan gå tillbaka och repetera när
du behöver.
Så här säger David Siivonen, som är Vision-ombud och adjungerad styrelseledamot i Mjölby Vision avd 063:
– Jag har gjort ett par av Visions e-utbildningar och blev mycket positivt överraskad. Utbildningarna är engagerande
och har ett bra och pedagogiskt upplägg.
En av de utbildningar som David genomfört är Öppna Upp. Han säger att
han är väldigt imponerad över öppenheten i utbildningen och att utbildningen
vågar ta upp svåra frågor på ett mycket
bra sätt.
Rekommenderar andra
– Jag rekommenderar verkligen e-utbildningarna och inte bara för att de ibland
är förkunskaper till en lärarledd utbildning utan att det ger en mycket. En fördel är att man inte behöver göra hela på
en gång, utan man kan genomföra en del
av utbildningen och sedan gå tillbaka. Vi
har pratat om utbildningarna i vår styrel-

se, och jag har rekommenderat flera att gå
t ex rekryteringsutbildningen.
Kassör eller revisor: ny e-utbildning
Är du ny som kassör och vill lära dig mer
om uppdraget och bokföring? Kassörsutbildningen ger dig koll på kassörens roll
och får dig att känna dig trygg i ditt uppdrag.
Utbildningen fungerar också som en
kunskapsbank för dig som varit kassör ett
tag och behöver friska upp dina kunskaper.
Även du som är revisor får genom utbildningen kunskap om ditt uppdrag.
Schyst arbetsmiljö lanserades i våras
Schyst arbetsmiljö är Visions e-utbildning
för dig som är skyddsombud. Utbildningen ger dig koll på vad som ingår i uppdraget och hur du tillsammans med chefen
och kollegorna kan jobba för en bra arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbete är både kul och lärorikt och som skyddsombud har du en
viktig roll och kan vara med och bidra till
att alla mår så bra som möjligt på jobbet.
Du hittar utbildningarna på vision.se/
utbildning. KF

Alla Visions e-utbildningar
Rekryteringsutbildning
Att rekrytera nya medlemmar är helt
avgörande för vilket inflytande Vision
har på jobbet. Kan du rekrytera fyra cyberkolleger till Vision? I rekryteringsutbildningen får du utmana dig själv och
samtidigt pröva nya sätt att rekrytera nya
medlemmar. Kan du rekrytera fyra kolleger till Vision?
Schyst arbetsmiljö
Schyst arbetsmiljö är Visions e-utbildning för dig som är skyddsombud. Utbildningen ger dig koll på vad som ingår i
uppdraget och hur du tillsammans med
chefen och kollegorna kan jobba för en
bra arbetsmiljö. Är du chef? Utbildningen
ger dig kunskap om din roll i arbetet för
en schyst arbetsmiljö.  
Mitt jobb & Min karriär
Mitt jobb & Min karriär ger dig koll på hur
du får inflytande på jobbet och verktygen
så du kan påverka arbetsplatsens och
din egen utveckling. Du får även lära dig
vilka möjligheter du har med ditt medlemskap i Vision och hur du kan engagera
dig i frågor som är viktiga för dig
Ombudsutbildningen
Ombudsutbildningen ger dig koll på hur
du blir aktiv i dialogen med medlemmar,
blivande medlemmar och nyanställda.
Du får även lära dig hur du kan vara aktiv i
samverkan på arbetsplatsen och coacha
medlemmarna rätt när de behöver rådgivning eller fackligt stöd.
Valutskottsutbildning
Utbildning ger dig verktygen för att bli
aktiv i ditt uppdrag i valutskottet. Du får
koll på valutskottets strategiska roll och
uppgift, och hur du skapar förutsättningar för detta arbete året runt.
Öppna upp - homo, bi, hetero
eller trans på jobbet
Tillsammans med en virtuell coach och
en diskussionsgrupp ställs du inför
frågor som hjälper dig att se dina egna
fördomar, väcka tankar kring vad som är
norm respektive avvikande och vad du
kan göra för att vidga ditt synsätt.
Visions e-utbildningar är tillgängliga för
alla medlemmar på vision.se/utbildning
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Medlemsblogg på
vision.se
I början av september lanseras medlemsbloggen på vision.se. Medlemmar och
förtroendevalda kommer att blogga om
bland annat ledarskap, yrkesvillkor och
arbetsliv.
– Bloggarna kommer att finnas i olika kategorier, till exempel bloggar om ledarskap, ekonomyrket eller om att vara förtroendevald, säger Cathrin Wennersten
webbansvarig på Vision.
– Till en början har vi handplockat personerna som bloggar, för att vi ska kun-

na komma igång direkt efter sommaren.
Starten är vecka 34.
Tanken är att bloggarna ska kopplas till
bland annat yrkessidorna på vision.se.
Blogginläggen kommer att synas på
startsidan på vision.se och på en samlingssida för alla bloggar. Designmässigt
kommer utseende och färger att skilja sig
lite från Visionbloggen.
Bloggar inom ett ämne som det finns
webbsidor för på vision.se kommer att visas också på de ämnessidorna. Exempelvis kommer ledarskapsbloggar att finnas

Antalet medlemmar
fortsätter att öka
Under första halvåret 2012 har över 5000
nya medlemmar valt att gå med i Vision.
Trots att medlemmar går i pension (främsta skälet till att de lämnar oss), så innebär
det en nettoökning på +60 medlemmar sedan årsskiftet.
Värva nyanställda. Och andra.
Nu efter sommaren kommer det kanske
att anställas ny personal på din arbetsplats? Passa på att välkomna alla nya!
Lämna över Ny på jobbet-kittet och
fråga om personen vill bli medlem. Du
beställer Ny på jobbet-kittet i profilbutiken på vision.se/fortroendevald.
Tipsa Frida och Lena om den nyanställda: mejla personens namn och nummer
dagtid till fridalena@vision.se.
Frida eller Lena kontaktar personerna,
svarar på eventuella frågor om försäkringar eller övergångar från annat förbund och
skriver in dem som medlemmar. Är de
med i annat förbund kan Frida eller Lena
ordna så att de blir avgiftsbefriade under
övergångstiden. Kanske finns det någon
som är oorganiserad eller felorganiserad
på din arbetsplats? Passa på att fråga om
medlemskap nu efter sommaren, och
mejla in namn och telefonnummer till
Frida och Lena. ES
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på chefssidor, och ekonombloggar på yrkessidan för ekonomer.
Den som bloggar kan tagga sina blogginlägg med valfria taggar (sökord) för att
besökarna enkelt ska kunna hitta intressanta blogginlägg när de söker på ett ord
på vision.se. Det kommer också att synas
på en karta var i landet bloggaren finns.
Vill du starta en yrkesblogg eller en annan blogg med koppling till Vision? Kontakta Cathrin Wennersten, cathrin.wennersten@vision.se, så får du inloggning,
lösenord samt lathund och riktlinjer.

Gör snyggt material
med Visions designmallar
Ska du göra en inbjudan, ett brev eller något annat informationsmaterial? Nu finns
det fler och bättre designmallar för att
göra det snyggt och enkelt, i Visions grafiska profil.
Bland nyheterna
märks möjlighet till:
mer text
bild på medverkande
ett nyhetsbrev
ett personligt brev
att ladda upp egna bilder

Färgplattor med dålig kontrast mot vit
text har tagits bort.
De nya mallarna har tagits fram utifrån
önskemål och synpunkter som kommit in.
Läs mer om Visions grafiska profil på
vision.se/design.

Vision satsar
på yrkes- och
branschmässor
I höst finns Vision med på mässor för att
möta medlemmar, potentiella medlemmar och beslutsfattare inom vissa yrken
och branscher.v Kontakta gärna centret
som finns i den region där mässan är, om
du vill veta mer om vad som görs på just
den mässan.
Kommek, 22-23 aug, Malmömässan
Målgrupp: Alla som jobbar med ekonomi i
kommuner, landsting och regioner.
Bok & Bibliotek, 27-30 sep,
Göteborgsmässan
Visions tema: Fair Union
Målgrupp: Yngre och studerande
Socialchefsdagarna, 26-28 sep,
Waterfront Congress center, Stockholm
Målgrupp: Socialchefer m fl i kommunerna
E-förvaltningsdagarna,
10-11 oktober, Nacka Strand
Målgrupp: De som berörs av IT-baserade
smarta tjänster och arbetssätt för
dagens och morgondagens samhällsbyggnad och verksamhesutveckling i
offentlig förvaltning.
Äldreomsorgsdagarna, 17-18 okt,
Svenska Mässan, Älvsjö
Målgrupp: Yrkeskategorier inom
äldreomsorgen
Drogfokus, 24-25 okt, Louis de Geer
konferenscenter i Norrköping
Nationell konferens om alkohol,
narkotika, doping och tobak.
Målgrupp: Aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande
arbetet (bl a på behandlingshem)
Swedental, 15-17 nov, Svenska Mässan,
Göteborg
Visions tema: Tandsköterskans/tandhygienistens roll i framtiden
Målgrupp: Tandvårdspersonal
Fastighetsdagarna, 21-22 nov,
Nacka Strand.
Visions tema: Miljö – Fair Union –
arbetsmiljö.
Målgrupp: Fastighetsförvaltare, tekniska
chefer, fastighetschefer, upphandlare, etc
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Visions tryckta
material
På vision.se/trycksaker kan du som är förtroendevald beställa och ladda
ner Visions material och använda i avdelningen eller klubben. Det finns
rekryteringsmaterial för olika målgrupper, information om Vision och
fackliga frågor och profilmaterial. Visions utbildningsmaterial finns också.

En del av Visions material kan du beställa, så skickas det till dig med post. En del
finns bara för nedladdning.
Här är hela listan.
Rekrytering
För gladare måndagar
Rekryteringsbroschyr i A4 med Visions erbjudande. Innehåller medlemsanmälan.
Medlem i Vision, allt det här får du
Mindre rekryteringsbroschyr i A6. Kort information om Visions erbjudande.
Kitt för anställningsintervju
Ett informationskitt att lämna till den som
kommer på anställningsintervju.
Erbjudande: 3 månader utan kostnad
A4-folder med information om erbjudandet
om tre månaders kostnadsfritt medlemskap.
Nya medlemmar under 30 - 100 kronor
Om erbjudandet att den som ännu inte fyllt
30 år bara betalar 100 kronor för ett års medlemskap.
Ofasta jobb
Broschyr som vänder sig till visstidsanställda
(med ofasta jobb). Information om Visions
tjänster.
Välkommen till jobbet
Rekryteringsbroschyr för nyanställda. Innehåller bland annat Visions ABC-bok för nyanställda.
Maxa ditt framtida arbetsliv
Allt det här får du som student. Rekryteringsfolder för studenter.
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För gladare
måndagar

Innehållernmälan !
medlemsa

Medlem
i Vision,
allt det här
får du!

Maxa ditt nätverk

Schysta medlemsförmåner

Med oss får du ett stort nätverk och löpande erbjudanden om
att delta på yrkesträffar, seminarier och utbildningar. Du deltar så mycket som du själv vill och kan.

Du får många schysta medlemsförmåner som skapar värde för
dig i vardagen. Träning, semesterstugor, tidningar och kurser är
några exempel. Varannan vecka får du hem Tidningen Vision.

vision.se/natverket

vision.se/formaner

Högre lön och en skjuts i karriären
Du får löne- och karriärcoachning. Välj personlig coachning
från Vision Direkt eller våra diplomerade karriärcoacher.
Eller hitta det du behöver på:

Vi älskar förhandlingar!

vision.se/lon

Det kan gälla en friskvårdstimme eller något annat som du och
dina kolleger vill driva på arbetsplatsen. Eller förhandlingar
om villkor i ditt yrke. Vi förhandlar både på din hemmaplan,
centralt med arbetsgivarna eller internationellt i Bryssel.

vision.se/karriar

vision.se/kollektivavtal

Hör av dig när det passar dig
Har du frågor eller idéer om något som rör ditt jobb? Mejla,
ring, chatta, twittra eller ställ en fråga på Facebook. Vi kanske
inte kan svara på allt, men vi lovar att göra ett försök.
vision.se/kontakt

Hallå ministern!
Du och dina arbetsvillkor står i fokus när vi påverkar politiker, arbetsgivare och makthavare. Vi berättar för dem om hur
verkligheten ser ut och vilka idéer våra medlemmar har om att
utveckla yrkesvillkoren.
vision.se/opinion

En vass inkomstförsäkring
e!

Erbjudand

Just nu kan du prova oss utan
kostnad i tre månader.
er.
mm
tillko
Bli medlem: Sms:a
ssan
a-ka
Vision till 72672
till

Mänskliga rättigheter ingår

Du får en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, men också flera andra trygghetsförsäkringar. En del ingår och en del
lägger du till själv om du vill.
Vi är många och det är bra för att få till schysta försäkringar
till ett bra pris.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig
och en hållbar miljö. När du är medlem hos oss är du därför
också med och bidrar till en bättre värld. Du är medlem i en
Fair Union.

vision.se/forsakringar

vision.se/fairunion

gift
ell av
entu
. Ev
c -12
m de
r to
Gälle

Affischer och vykort
Affisch: Medlem i Vision, allt det här får du
Affisch i A3. Listar Visions erbjudande.
Affischer: Exempel om Fair Union
De här affischerna tar upp några exempel på
vad medlemmar själva har gjort i Fair Unionfrågorna, och ger tips om vad du själv kan göra.
Vykort: Du gör min måndag gladare
Text på baksidan: Vi är fackförbundet som
tycker att det ska vara kul att gå till jobbet…
Vykort: Jag vill göra din måndag gladare
Vykort som vänder sig till nyanställda.
Medlemsförmåner
En vass inkomstförsäkring
Ett informationsblad om Visions inkomstförsäkring.
Medlemsförsäkring (Förenade Liv)
Broschyr som beskriver Visions medlemsförsäkringar hos försäkringsbolaget Förenade Liv.
Schysta medlemsförmåner
Ett informationsblad med alla Visions medlemsförmåner.

Vision Direkt kontaktkort
Litet kort i visitkortsformat med kontaktuppgifter till Vision Direkt.
Visions karriärtjänster
Folder som berättar om Visions karriärtjänster.
Vision Direkt
alla vardagar 8 –20
0771 44 00 00
visiondirekt@vision.se
chatta på vision.se
Jobbfrågor
Karriärfrågor
Lönefrågor
—Personlig rådgivning för
dig som är medlem i Vision!

Om Vision
Vision är en Fair Union
Broschyren beskriver att Vision är en Fair Union och vad det innebär.
Välkommen till Visions pensionärsverksamhet
Folder om Visions pensionärsverksamhet. Lämnas till medlemmar som snart går i pension.
Valutskott
Ett A4-blad som beskriver vad ett lokalt valutskott gör och vad medlemmarna kan göra för
att påverka valen.
Visions stadgar
Visions stadgar med normalstadgar för avdelningar och klubbar samt valordning.

Rättigheter
Avtalet försäkrar
Skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för de flesta av Visions medlemmar. Utges av OFR.
Öppenheten på jobbet
Folder med checklistor och guider om öppenhet
och HBTQ-frågor på jobbet.

Öppenheten
på jobbet
Checklistor för HBTQ-frågor på jobbet

Innehåller
de!
trestegsgui

Utbildningsmaterial
Medlemsutbildning
Mitt jobb & Min karriär
Ombudsutbildning
Skyddsombudsutbildning
Styrelseutbildning
Utbildningen Ny i styrelse
Värderingskortlek Lön
Värderingskortlek Jämställdhet
Film: Fullt upp - och sen då?
En film om utbrändhet och vägen tillbaka, inklusive handledning för den som visar filmen.
Vad betyder det för dig att
du själv kan påverka din lön?

Vision är en
Fair Union

FairUnion_mars 2012_KN.indd 1

2012-03-09 15:35:43

Lön och avtal
Utvecklings- och lönesamtal (chefer)
Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap är ett material för chefer som har samtal
med sina medarbetare.
Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande
Om utvecklings- och lönesamtalet. Checklistor och tips för medlemmar inför samtalet med
chefen.

Utvecklingsoch lönesamtal
ger dig inflytande

Yrken
Yrkesblad Administratör
Yrkesblad Behandlingshem
Yrkesblad Biståndshandläggare
Yrkesblad Chef
Yrkesblad Ekonom
Yrkesblad Frikyrkan
Yrkesblad Ingenjör
Yrkesblad IT
Yrkesblad Kommunikation
Yrkesblad Medicinsk sekreterare
Yrkesblad Miljö- och hälsoskydd
Yrkesblad Personalvetare
Yrkesblad Socialsekreterare
Yrkesblad Socialt arbete
Yrkesblad Svenska kyrkan
Yrkesblad Tandvård
Ingenjörsamfundet
Informationsblad om Ingenjörsamfundet, som
tekniker och ingenjörer automatiskt är medlemmar i som medlemmar i Vision.

Övrigt
Aktmapp
Mapp i mjuk plast med öppning längst upp och
till höger. 7 kr
Dekal Vision-ombud
Klistermärke med texten ”Jag är ditt Visionombud”. Kan fästas på väggen och skriva ditt
namn på.
Klistermärken runda, ark
Ett ark med runda klistermärken med Visions
logotyp.
Konferensblock A4
Enkelt konferensblock i A4-format med stödlinjer och Visions logga. 4 kr
Pappersmapp A4
På baksidan står Visions medlemserbjudande
Plastmapp med snodd
Stadig genomskinlig plastmapp med invikta kanter och snoddar att öppna och stänga med. 23 kr

Jag är ditt
Vision-ombud

Vision – för dig
som jobbar inom IT
Niklas Pålsson, Systemförvaltare
i Malmö kommun

Niklas Pålsson: ”Det är viktigt
att ha någon som hjälper en att
driva sina frågor.”
Vad tycker du är det bästa
med att vara med i Vision?

Vad jobbar du med?
– Jag är systemförvaltare i Malmö kommun, där jag arbetar
med dokument- och ärendehanteringssystem.

Varför gick du med i Vision?
–För mig är det naturligt att vara med i ett fackförbund. Jag
tycker att det är viktigt att man går samman gemensamt,
och det är viktigt att ha någon som hjälper en att driva sina
frågor. Därför var det självklart för mig att nappa när jag
fick erbjudandet om att gå med.

– Jag gillar tanken att alla kan vara med. Det handlar både
om att man samlar alla på arbetsplatsen, oavsett vad man
gör, så att det finns en gemenskap. Men det handlar också
om att alla tillsammans kan gå ihop och påverka.

Vad är den viktigaste frågan
Vision driver för dig?
– Jag tycker att arbetsmiljöfrågor alltid är jätteviktiga. Det
är så centralt att se till att alla mår bra, och att vara förutseende! Det kan handla om att ställa krav på lokalerna, eller
på att bevaka arbetsmiljön när det blir pressat på arbetsplatser. Där är våra skyddsombud viktiga, som kan se till att allt
fungerar, och agera om det inte gör det.

Viktiga frågor
Vision driver
God löneutveckling
Löneskillnaden mellan dem som arbetar
med IT i offentlig respektive privat sektor
är stor. Skillnaderna behöver rättas till för
att kommuner, landsting och kommunala
bolag ska kunna rekrytera och behålla
kompetent personal.

Bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljön ska förbättras. Vi kräver
tydliga regler för att arbetstidslagens bestämmelser ska respekteras. Detta gäller
särskilt dig som jobbar skift, jour eller har
beredskap.

Kompetensutveckling
Du ska ha bra förutsättningar för att
utföra ett professionellt arbete. Din
arbetsgivare är bland annat skyldig att ge
dig kontinuerlig fortbildning.

Beställ och ladda ner Visions
material från vision.se/trycksaker.
Där finns också en länk till profilbutiken där
mer av Visions profilprodukter finns att beställa.
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Karriärcoachning
– ingår i medlemskapet
Tipsa medlemmarna om Visions karriärtjänster! Och prova själv tjänsterna – karriärcoachning kan du ha stor nytta av i
dina utvecklingssamtal, till exempel.
Den som är medlem i Vision kan få en
personlig karriärcoach. Karriärcoachning handlar om att sätta upp mål och
kartlägga vägarna dit. På vilket sätt vill du
utvecklas? Är du nöjd med ditt nuvarande
jobb eller vill du gå vidare?
Det finns 14 diplomerade karriärcoacher
i Vision. Läs mer om dem och om karriärtjänsterna på vision.se/karriar. Det är också där medlemmen bokar in sig.
Vad är karriär?
Karriär kan betyda olika saker för olika
personer. Det kan vara ett uttryck för det
egna arbetslivet, eller att nå balans mellan
arbetsliv och familjeliv. För några handlar
karriär om att bli framgångsrika och tjäna
mycket pengar eller kanske om att bli sedda och få bekräftelse. Kanske genom att
bli chef. För andra är det en kombination,
eller kanske helt andra saker.
Visions karriärtjänster är till för den
som:
Vill ha personlig karriärcoachning
Visions diplomerade karriärcoach stödjer dig med att ta reda på vad du kan, vilka egenskaper du har och vad som moti8

verar dig. Detta sker via kartläggning och
telefonsamtal. Karriärcoachningen ger
dig möjlighet att skapa en bättre bild av
dig själv som yrkesperson. Din karriärprofil och coachsamtalet kan ge dig stöd i din
framtida utveckling i arbetslivet.
Söker nytt jobb
Vision hjälper dig att vässa ditt CV och
ditt personliga brev. Om du har hittat ett
jobb som du vill söka, skicka in ditt CV
och personliga brev tillsammans med annonsen och låt våra CV-experter granska

dem. Inom några dagar blir du kontaktad
med förslag på förbättringar som ökar dina
chanser att bli kallad till intervju.
Visions karriärcoach tränar dig även inför anställningsintervjun om du skickar in
ansökningshandling och platsannons. Karriärcoachen håller en träningsintervju med
dig på telefon. När intervjun är slut får du
användbara tips om vad du ska tänka på
inför den riktiga intervjun.
Vill fylla på kunskap eller utvecklas
På vision.se/karriar finns tips för karriären.

Tips från två av coacherna

Mats Appladahl, Region Syd

Cecilia Abbas, Region Väst

Bästa tipset inför utvecklingssamtalet?
Var påläst och förberedd, fundera på
vad det är som du vill ta upp under samtalet och var tydlig med dina förväntningar men även på chefens förväntningar av samtalet.

Bästa tipset inför din
karriärplanering?
Ta dig tid att reflektera över din arbetssituation och fundera över vilken förändring du skulle vilja få till stånd inom
en 5-årsperiod.

Förbered och skriv ner det som du vill göra med din
fortsatta utveckling.

Bästa tipset inför utvecklingssamtalet?

Joakim Unnerbäck Region Sydost

Använd Visions karriärtjänster, ta hjälp av Visions CVgranskning. Granska annonsen noggrant, vilken profil
söker arbetsgivaren? Beskriv hur dina egenskaper, färdigheter och drivkrafter kan användas i det sökta jobbet.

Bästa tipset när du skriver CV?

Kerstin Green Region Sydost

Var väl förberedd med vad det är för arbetsgivare du
ska till och ställ frågor om företaget - det visar på ett
intresse. Var förberedd på att få besvärliga frågor. Men
framför allt var dig själv, det är det viktigaste.

Bästa tipset inför anställningsintervjun?

Linda Andersson Region Västerås

Möt Visions
diplomerade
karriärcoacher:

Förminska inte dina egna kunskaper och färdigheter.
Det finns många arbetsgivare som behöver just ditt kun-

Bästa tipset om självförtroende?

Torsten Vikingsson Region Väst

Läs på om företaget och ställ frågor – engagemang är
viktigt att visa för sin eventuellt nya arbetsgivare.

Bästa tipset inför anställningsintervjun?

Birgitta Eriksson Region Stockholm

Att man radar upp vanliga ”klyschor”, så det inte
framgår vem du är och vad du kommer att kunna bidra
med. Utveckla mer på vilket sätt du har erfarenhet av att
använda dina olika förmågor.

Vilka misstag är vanliga att göra när man skriver
CV?

Lotta Thagesson Region Stockholm

Var väl förberedd. Fundera över vad du vill och hur
du kan framföra det på ett så bra och tydligt sätt som
möjligt. Tänk också över vad som hänt de gångna året
och skriv ned vad du vill ta upp. Kom ihåg att samtalet
fokuserar på dig.

Bästa tipset inför utvecklingssamtalet?

Ulrika Bergstedt Region Norr

Ring alltid till arbetsplatsen som satt in annonsen. Ta
reda på om jobbet passar dig. Om det gör det, ta då
reda på så mycket som möjligt om arbetsgivaren, för att
kunna skriva en väldigt övertygande ansökan.

Lyft fram vad du är bra på i förhållande till den tjänst du
söker. Tänk igenom vilka lärdomar du gjort tidigare i livet som har kopplingar till arbetsuppgifterna i den tjänst
du söker. Tänk också igenom vilka sidor du behöver
utveckla. Lyft fram detta som något positivt: att du kan
och vill utveckla dina svagare sidor.

Visions karriärcoacher och fler tips för
din karriär hittar du på vision.se/karriar

Var påläst och förberedd, fundera på vad det är som
du vill ta upp under samtalet och var tydlig med dina
förväntningar men även på chefens förväntningar av
samtalet.

Bästa tipset inför utvecklingssamtalet?

Mats Appladahl Region Syd

Bästa tipset när man söker jobb?

Bästa tipset inför anställningsintervjun?

Susanne Kroon Region Syd

Min karriärprofil är Episodisk vilket innebär att jag
värderar variation och oberoende.

Gränslöst jobbsökande. Det vill säga inga hinder i
matkön, i bastun eller på sminkpartyt.

Roger Fält Region Mitt

Vilken karriärstil har du?

Susann Karlsson Region Syd

Ta dig tid att reflektera över din arbetssituation och
fundera över vilken förändring du skulle vilja få till stånd
inom en 5-årsperiod.

Bästa tipset inför din karriärplanering?

Cecilia Abbas Region Väst

Bästa tipset när du söker jobb?

Marta Båth-Larsson Region Mitt

När du går vidare i rekryteringsprocessen inför en
anställning är det läge att komma med löneanspråk.
Kontakta Vision för att kolla lönestatistiken innan du
anger det. Anställs du med en alltför låg ingångslön
kommer detta att påverka din totala lön, pension mm
under lång tid.

Bästa tipset inför anställningen?

Mats Sjöberg Region Sydost

nande. Våga tro på dig själv!

Affisch – riv ut och sätt upp!

Förbundsmöte i Norrköping
20-23 september
Den 20-23 september är det dags för Visions förbundsmöte, i år på Louis de Geer
konsert & kongress i Norrköping.
122 motioner har kommit in från medlemmar och förtroendevalda till årets
förbundsmöte. Dessutom finns ett antal
rapporter om Visions framtidsfrågor som
förbundsmötet ska ta ställning till.
En ny förbundsstyrelse utses var fjärde
år, och 2012 är ett sådant år. Alla nominerade och det centrala valutskottets förslag
till förbundsstyrelse finns på vision.se tillsammans med alla motioner och rapporter som ska behandlas.
Under förbundsmötet kan du som inte
är där följa vad som händer på vision.se/
forbundsmote KN

Förbundsmöte

2012

Välkommen!

Visions förbundsmöte
Förbundsmötet är Visions högsta
beslutande organ, och det hålls vartannat år. Avdelningar och klubbar väljer
vilka ombud som ska vara med på förbundsmötet. Ombuden diskuterar och
fattar beslut om förbundets framtidsfrågor. Alla medlemmar kan skicka in
motioner till förbundsmötet. Vart fjärde
år utses en ny förbundsstyrelse. I år
hålls Visions förbundsmöte i Norrköping
den 20-23 september. Inför förbundsmötet arrangeras regionala förmöten för
förtroendevalda.

2013

Visions almanacka 2013
Nu kan du beställa Visions almanacka för 2013. Almanackorna
levereras av Burde och börjar skickas ut under vecka 39.
Spiralbunden kalender med omslag i frostad plast och gummiband.
Pris 28 kr styck inkl moms och frakt.
Beställ på vision.se/almanackor
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Rådgivning om skadligt
bruk i arbetslivet

Vision har startat ett samarbete med Alna, som innebär
att alla Visions förtroendevalda kan få rådgivning när det
gäller skadligt bruk och dess konsekvenser i arbetslivet.

Alna finns i hela landet och är experter inom området riskbruk, skadligt
bruk och beroende i arbetslivet. Oftast
handlar det om alkohol eller andra droger, men också spelberoende är ett område som kommer mer och mer. Ägare
till Alna är parterna på arbetsmarknaden, både arbetsgivare och fackförbund
– inom både offentlig och privat sektor.
Metoderna är många, men Alnas arbete handlar framför allt om rådgivning,
utredning, utbildning och coachning.
Skadligt bruk definierar Alna som ett
beteende som är skadligt för hälsan, får
negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt.
– Vi ger stöd för att jobba förebyggande,
så att insatser görs redan i ett tidigt skede,
säger Tommy Andersson, konsult på Alna
med en bakgrund som hälsopedagog.
– Vi kan hjälpa till med att utforma en
bra policy som kan vara ett aktivt verktyg,
istället för en skrivbordsprodukt. Föreläsningar och utbildningar jobbar vi mycket
med. Hur gör jag som chef, förtroendevald eller kollega om det finns en problematik på arbetsplatsen som kan ha med
någon form av skadligt bruk att göra?
Agera tidigt för att minska skadorna
Tommy Andersson understryker hur viktigt det är att agera tidigt.
– När det går så långt att någon kommer berusad till jobbet visar vår erfarenhet att det skadliga bruket kan ha pågått i
10-15 år. Då har det givetvis påverkat både
individen och organisationen under lång
tid.
Syftet med alla insatser som Alna gör
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är att personen ska kunna vara kvar på arbetsplatsen, med hjälp av en hållbar plan.
Vägarna dit är olika.
– Alna är oberoende när det gäller behandlingsmetodik vilket innebär att våra
psykologer utreder vilken typ av behandlingsmetod som passar bäst utifrån individens situation. Det kan till exempel handla
om motiverande samtal och återfallsprevention. I många fall är det något annat
som ligger bakom det skadliga bruket, och
då behöver man förstås titta även på det.
Eftersom Alna ägs av både arbetsgivare
och fackförbund ger Alna aldrig arbetsrättsliga råd, eller tar ställning för den ena
parten på något annat sätt.
Varför ska man arbeta för en drogfri arbetsplats? Tommy Andersson ger många
exempel: ekonomi och produktivitet i organisationen, kvalitet, varumärke, säkerhet, trivsel och arbetsglädje, hälsa och
lagstiftning är bara några.
– Men många chefer tycker att detta
är en svår fråga. Ett förebyggande arbete
känns kanske inte aktuellt just nu och i ett
akut läge är det ett svårt samtal att ta med
individen vilket gör att man kanske skjuter upp samtalet och tiden går. Ofta finns
det dessutom ett glapp i alkohol- och
drogpolicyn mellan en vilja att jobba förebyggande, och direkta insatser som kommer in först när det blir en akut situation.
Värderingar och spelregler på arbetsplatsen är grunden
Chefens roll är förstås viktig. Men även
medarbetarna spelar stor roll.
Allt börjar med kulturen och värderingarna på arbetsplatsen. Det är frågor

som behöver lyftas för att hantera frågor
om riskbruk, skadligt bruk och beroende
på ett bra sätt. Vad är viktigt i vår organisation för att vi ska må bra och ha en god
hälsa? Är kulturen som vi har idag ok, eller behöver vi ändra den?
För att kunna bryta ett skadligt beteende på ett tidigt stadium arbetar Alna
mycket med att öka kunskapen om signaler, och att skapa mod att våga agera istället för att vänta. Beteendeförändringar
kan vara tecken på skadligt bruk: att någon har svårt att koncentrera sig, skapar
oro och irritation på jobbet, ofta är tillfälligt frånvarande eller gör bort sig på personalfester.
–Den som är chef eller ombud behöver och bör inte ställa en diagnos, utan ta
hjälp av professionell personal. Kanske
räcker det med ett samtal, att visa sin oro
och att bry sig om.
Hos Alna finns många olika kompetenser: psykologer, socionomer, hälsopedagoger och personer med bakgrund inom
vård och behandling, som jobbar med utredning, chefscoachning och utbildningar.
Alna Direkt
Visions avtal med Alna ger alla förtroendevalda möjlighet att ringa eller mejla och
få stöd när det gäller frågor kring alkohol,
läkemedel, spel eller narkotika på arbetsplatsen. Du kan ringa Alna Direkt, tel
0771-575 810, eller mejla akut@alna.se.
Mer information om det exakta innehållet i avtalet med Alna, och om arbete med
skadligt bruk i arbetslivet, kommer inom
kort på vision.se/fortroendevald. Du kan
också läsa mer på www.alna.se. MWO

Se pensionärssektionerna
som en resurs
Både medlemmarna och det fackliga arbetet har mycket att vinna på en samarbetsexplosion mellan pensionärer och yrkesverksamma.
Förbundsmötet 2010 innebar en del
förändringar för Visions pensionärsverksamhet. Från att ha varit en egen
riksomfattande avdelning finns pensionärsverksamheten nu enbart i lokala sektioner.
Drygt 34 000 av Visions medlemmar
är pensionärer. När en medlem går i pension får han eller hon ett erbjudande om
att vara kvar som pensionärsmedlem i Vision. Medlemmen kan också välja att gå
med i den lokala pensionärssektionen,
som ordnar aktiviteter, föreläsningar och
annat.
Samarbetsexplosion
Ett av de viktiga beslut som togs på förbundsmötet 2010 handlade om en samarbetsexplosion. Det gäller mellan avdelningar på olika orter, mellan olika
avtalsområden, men också mellan pensionärer och yrkesverksamma.
– Medlemmarna har stora fördelar av
att fortsätta att vara med i Vision även efter pensionen. En viktig aspekt är de försäkringar vi har via medlemskapet, som

inte går att teckna igen om man avslutar
sitt medlemskap, säger Lennart Arkelid,
en av de pensionärer som är aktiv i Visions övergångsgrupp, och jobbar med
frågan hur fler ska välja att vara med i Vision även som pensionärer.
I samband med att en Vision-medlem
går i pension får han eller hon ett brev
med inbjudan om att fortsätta som pensionärsmedlem. En del avdelningar samlar
också sina medlemmar som kommer att
gå i pension den närmsta tiden för att informera och svara på frågor. Pensionärssektionerna kan bidra med mycket på sådana möten, och de är gärna med.
– Vi som är engagerade i pensionärssektionerna har nästan alla varit mycket
engagerade som yrkesverksamma förtroendevalda, säger Lennart Arkelid. Jag
hoppas att avdelningar och klubbar ser
oss som en resurs i olika sammanhang
och ser möjligheten till ökat samarbete
med oss.
Pensionärssektionerna – en resurs
Här är några tips från övergångsgruppen:
Bjud i samarbete med pensionärssektionen in till möten för medlemmar
som snart går i pension för att prata
om försäkringar och andra villkor.
Träffa styrelsen för den lokala pensio-

närssektionen någon gång om året för
att stämma av hur ni kan samarbeta.
Mentorskap eller bollplank. De som
är engagerade i pensionärssektionerna har ofta lång erfarenhet av fackligt
arbete och kan vara en stor tillgång
med sin kunskap. Kanske som bollplank vid förhandlingar eller svåra
ärenden?
Resurspersoner vid opinionsbildning
om välfärdsfrågor. Till exempel kan
en pensionär som tidigare jobbat som
äldreomsorgschef vara en stor tillgång vid opinionsbildning kring äldreomsorgen på orten.
Som resurspersoner för praktiskt arbete vid utbildningar och konferenser.
Det finns lokala pensionärssektioner
på 71 orter. Titta på vision.se/pensionar
om det finns någon sektion där du bor.
Ta kontakt och se hur ni kan samarbeta!
Kontaktuppgifter till övergångsgruppen
finns också på vision.se/pensionar. KN
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Visions
festivalsommar
Sommarens stora festivaler Peace and Love i Borlänge och Way Out West i
Göteborg är numera ett stående inslag i Visions kalender. Festivalerna är ett
utmärkt tillfälle att träffa unga människor och berätta om vad Vision kan erbjuda.
Lasse Svensson, ordförande i Borlängeavdelningen, var tillsammans med förtroendevalda och medlemmar från Falun, Ludvika, Sandviken, Rättvik och landstinget i
Dalarna på plats i Visions tält under Peace & Love.
Vad gjorde Vision på Peace and
Love?
– Vision var där för femte året i rad.
Många som stod vid vårt tält har deltagit i ”Rookie-läger” där vi bjuder in unga
medlemmar att under två dagar gå en
facklig grundkurs.
Det roligaste är att träffa alla dessa

unga människor. Det finns ett mycket
stort intresse för fackliga frågor och vi
värvade en hel del nya medlemmar främst
de som går eller ska börja på högskola/
universitet.
Även under Way out west i Göteborg
var intresset för Vision stort. Jenny Johansson från Göteborgsavdelningen har
flera år varit med och arrangerat Visions
deltagande där. I år närvarade Vision som
en del av TCO tillsammans med Lärarförbundet, Vårdförbundet och ST.
Vad gjorde Vision på Way Out West?
– Det var första året som vi stod i ett

TCO-tält. Tidigare år har det kommit förbi personer som inte hör till Visions område, så det är en styrka att vi nu kunde
täcka upp hela arbetsmarknaden.
Publiken på Way Out West är blandad.
Många är yrkesverksamma och vi värvar
en hel del medlemmar. De yngre vill diskutera bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal och varför man ska vara med. Cashboxen gör det väldigt lätt att prata om
det. Det behövs för kunskapen om facket
är låg, då känns det suveränt att vara där.
Sen känner många igen oss för att vi syns
i andra sammanhang som tex Peace &
Love. Det är positivt! CH

Välfärd och schyst arbetsliv
i Almedalen
Politikerveckan i Almedalen är en mötesplats för politiska partier, intresseorganisationer, journalister och beslutsfattare
av olika slag. Vision fanns på plats för att
driva våra medlemmars intressen och få
upp välfärdsfrågorna på dagordningen.
I år fokuserade Vision på kvalitet i välfärden, genom två välbesökta seminarier
och ett mingel samt medverkan i andra
organisationers arrangemang. Nytt för
i år var TCO-parken, där olika TCOförbund kunde samlas, hålla seminarier
och ta emot besökare. Det var en hit, och
TCO satte ännu mer avtryck på almedalskartan!
Vision arrangerade två egna seminarier. Tisdagsmorgonen inleddes med fokus på ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen, vilket diskuterades
med bland annat Lotta Mårtensson, samhällsstrateg på Carema. Visions chefer
lyfter behovet av administrativt stöd,
och ett rimligt antal underställda för att
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kunna leda för kvalitet. Det måste finnas
rätt förutsättningar för chefer inom äldreomsorgen att vara ledare, styra verksamheten och coacha medarbetarna.
Onsdagsmorgonen ägnades åt employer branding i praktiken. Bland annat region Skåne och Helsingborgs kommun
var representerade, och berättade om sitt
spännande arbete för att få in unga akademiker och täcka upp för generationsväxlingen. Region Skåne har tagit in studentmedarbetare, och det har varit mycket
framgångsrikt, berättade studenten och
studentmedarbetaren Rebecka Nannsjö.
Visions mingel ordnades även i år i
samarbete med Fairtrade Sverige. 450
personer samlades i en lummig trädgård,
en vacker solig kväll i Visby. Temat för
kvällen var erfarenhetsswap – deltagarna
uppmuntrades att byta erfarenheter och
kompetenser med varandra! Två samtalspaneler ledda av Annika Strandhäll, Visions ordförande, och Helena Markstedt,
generalsekreterare Fairtrade, resonerade

och bytte erfarenheter kring schystare arbetsliv och hållbar konsumtion. Googles
kommunikationschef i Norden Emma
Stjernlöf, SKL:s VD Håkan Sörman och
LO:s f.d. ordförande Wanja Lundby Wedin blev utfrågade och frågade ut varandra i ett avslappnat samtal. Alla gäster för
kvällen bjöds på ekologisk och närproducerad mat, Fairtrade-märkt dryck, och ett
kit för erfarenhetsutbyte. SF

Fokus på världens
socialarbetare
Världskonferensen i socialt arbete och socialpolitik
genomfördes i Stockholm 8-12 juli. Temat var Action
and Impact, och Vision var en av arrangörerna.
8-12 juli samlades socialarbetare, forskare
och politiker från hela världen på Älvsjömässan i Stockholm. På plats fanns 2500
deltagare från 106 länder för att gemensamt utbyta erfarenheter, skapa kontakter
och tillsammans lyfta det sociala arbetet.
Vision var på plats som en av arrangörerna. Dagarna inleddes med spännande
plenumföredrag och följdes upp med seminarier, workshops och studiebesök.
Visions eget seminarium, Speak Out
- Make a difference, drog fulla hus med

Gudrun Schyman, frilansfeminist och
tidigare socialarbetare, Daniel Falk, förbundsjurist Vision, och Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig Vision.
Schyman pratade om nyttan av att socialarbetare rapporterar om hur välfärdssystemet verkligen fungerar, och vad som
händer när de inte gör det.
- Vi måste våga bryta tystnaden för vår
egen och våra klienters skull, betonade
Schyman.
Den 10 juli genomfördes också Student

Edition på Socialhögskolan i Stockholm.
Dragplåstret Malcolm Payne, England,
talade om att ha ett humanistiskt förhållningssätt i det sociala arbetet och möjligheten att faktiskt kunna ha det. Vision
var på plats med en monter, och det blev
många samtal med socionomstudenter
om framtidens arbetsliv.
Annika Skoglund i Visions förbundsstyrelse har bloggat om konferensen. Läs
hennes kommentarer på http://blogg.
vision.se/ HS

För ett öppnare arbetsliv på
Stockholm Pride
På Stockholm Pride 2012 fanns Vision på
plats bland TCO-förbunden för att tillsammans ta ställning för ett öppnare arbetsliv.
TCO var i år stolt huvudsponsor.
Den stora skillnaden mot tidigare års deltagande var att vi nu arbetade tillsammans
med flera andra TCO-förbund i Pride Park.
Där erbjöd vi facklig rådgivning från Vision
Direkt, tävlade ut presentkort i Cashboxen
från Facket Förändras och pratade med besökare om fördelarna med ett fackligt medlemskap.
Den spännande blandningen av anställda, förtroendevalda och medlemmar från
flera förbund skapade en intressant mötesplats för många besökare i Pride Park. Även
om de flesta besökarna i parken inte främst
kom dit för att ha fackliga samtal så märktes det tydligt att vår närvaro uppskattades
och att de önskar samma tydliga stöd lokalt
och nationellt.
Marcus Gustavsson, ordförande i Vision Göteborg, deltog i seminariet ”Facket
& HBTQ”, som trots stor konkurrens inte
lämnade många lediga stolar. Här diskuterades hur vi som facklig organisation kan
använda oss av vår makt för att påverka ar-

betsgivarna till en öppnare arbetsplats, t.ex.
genom tydligare kollektivavtal där arbetsgivarna förbinder sig till aktiva åtgärder mot
diskriminering.
I lördagens rekordstora Pride Parade deltog 50 000 personer och ungefär 540 000
personer kantade gatorna från Humlegården till Tanto. Från Vision deltog bl.a. An-

nika Strandhäll, Veronica Karlsson och
Marcus Gustavsson som med raka ryggar gick hela vägen och visade sitt stöd för
människor som ofta behandlas illa för den
de är förälskade i eller för sin könsidentitet.
Vision tackar alla som varje dag bidrar
till ett öppnare och mer framgångsrikt arbetsliv! Andreas Brömster
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Guidad tur för skyddsombud
från Örebro läns
landstingsavdelning
Är det dags att göra något extra för
skyddsombuden i din avdelning? Ett gäng
skyddsombud från Örebro läns landsting
besökte Visions förbundshus i Stockholm
en dag i juni, och träffade bland annat Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand.
– Jag hade gått och funderat ett tag, och
kände att jag ville hitta på något nytt för
skyddsombuden där de uppmärksammas
än mer i sitt uppdrag, berättar Ewa Straumits, ordförande i avdelningen.
Tillsammans med vice ordförande i avdelningen, Kristina Berglund, bjöd hon in
till en utflykt till Stockholm. I vanliga fall
har de skyddsombudsdagar höst och vår,
men nu blev det något extra.
Vad gjorde ni under dagen?
– Vid framkomsten till förbundshuset fikade vi i den fina foajén. Vi träffade Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand, som berättade och gav oss tips i
olika arbetsmiljöfrågor. Det blev en hel
del frågor för Carola att besvara. Carola
rekommenderade en bok, som vi ska titta
på i vår HSO-grupp och eventuellt så beställer vi den till alla våra skyddsombud.
Tidigare har vi också köpt någon lämplig
bok till alla i HSO-gruppen, som vi har
läst och sedan diskuterat.
Boken som Carola rekommenderade heter Mobbarna och rättvisan och är skriven
av Maciej Zaremba (finns i pocket).
– Just mobbning på arbetsplatserna
är ett mycket aktuellt ämne. Det finns
ingen luft i systemet längre, det gör det
svårt på många arbetsplatser.Vi märker
att stressen ökar och alla orkar inte med
ett ökat tempo i vardagen helt enkelt,
man tappar tålamodet när orken tryter.
Därför är vi väldigt nöjda med att Vision
har lagt förslaget om en lag mot mobbning och trakasserier i arbetslivet, säger
Ewa och Kristina.
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Vad tyckte deltagarna?
– Det blev en dag över förväntan! Vi fick
väldigt mycket positiv respons och vi hoppas att de som inte kunde åka i år kan åka
nästa år. Skyddsombuden fick också en
guidad tur i förbundshuset av Maria Wilhems, något som var väldigt uppskattat.
Skyddsombudsuppdraget är ett tungt
uppdrag som har stor dignitet och är oerhört viktigt gentemot arbetsgivaren, säger
Kristina.
Det finns cirka 80 skyddsombud totalt
i hela Örebro läns landsting, och på de
allra flesta kliniker har Vision representation.
– Eftersom det är skyddsombudets år i
år tyckte vi att det passade bra att bjuda
in våra skyddsombud till den här dagen,
säger Ewa.
Vad gör ni i din avdelning för att uppmärksamma skyddsombuden och ge dem
kompetensutveckling? Tycker du som är
skyddsombud att du får särskilt bra stöd
där du är? Hör gärna av dig och berätta:
kommunikation@vision.se. MWO

Vinnare i Aspektens
boktävling
Sommarens boktävling presenterades i
Aspekten nr 4. För att vinna skulle man
också lämna sitt bästa rekryteringsargument. Här är vinnarna, som får sina önskeböcker med posten. Grattis!
Solveig Njord, Stockholm
Mitt bästa rekryteringsargument:
Trygghet i arbetslivet - En färskvara!
Maria Morén, Ludvika
Mitt bästa rekryteringsargument: ”Om
inte facket hade funnits hade vi förmodligen jobbat på lördagar och haft 10 timmars arbetsdag och två veckors semester
per år - vill du att det ska bli så igen?”
Pär Baum, Uppsala
Mitt bästa rekryteringsargument: Den
bästa försäkringen för dig i ditt arbete.
Vision hjälper dig i alla lägen.
Eva Newin, Kristianstad
Mitt bästa rekryteringsargument: En
trygg fackförening som tänker på dig som
medlem.

Hänt i förbundsstyrelsen
Mikael Stillman berättar om förbundsstyrelsens
möte i juni.
Vi hälsade våra två studeranderepresentanter välkomna till förbundsstyrelsen,
Malin och Sverker, två unga personer som
jag tror kommer ge oss lite extra tyngd
och med mer fokus på våra studerandefrågor. Det blir spännande att följa och
jobba vidare med dem.
En ”sista” titt på motionssvaren till det

kommande förbundsmötet i september
blev det. Vi fick flera bra presentationer
bl.a. en om HBTQ och den kommande
Pridefestivalen där TCO är en av huvudsponsorerna, och en annan från våra
duktiga jurister samt ombudsman Carola
Löfstrand som tagit fram ett nytt lagförslag mot mobbning i arbetslivet som pre-

senterats för regeringen och mötts av väldigt stort intresse.
Förbundsstyrelsen träff ar några gånger
varje år centrala RIM (rådet för integration och mångfald) för att höra hur deras
arbete går, och förbundsstyrelsen presenterade för RIM vad vi tänkt kring mångfald.

Två studenter i
förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sedan våren 2012
fått ett tillskott av två adjungerade studentrepresentanter.
Att inkludera studenter i förbundsstyrelsen är ett sätt att ytterligare stärka Visions arbete mot målgrupperna unga och
akademiker. De kommer att delta på alla
styrelsemöten, och andra uppdrag som
kommer med förbundsstyrelsens arbete.
Som adjungerad får man delta i diskussionerna, tycka till och ge sin åsikt, men
inte rösta.
Malin Johansson läser personal- och
arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon jobbade vid sidan av studierna
som studentinformatör för Tria, och när
Tria la ner gick hon in på vision.se för att
lära sig mer om förbunden. Där låg en annons om studentrepresentanter till styrelsen, och hon sökte.
Vad vill du bidra med i arbetet?
I och med att det inte finns någon lokal
studentklubb eller något sätt att träff a de
andra anslutna studenterna så ser jag det
som att jag främst bidrar med mina egna
erfarenheter och åsikter som ung och blivande akademiker. Jag kan lyfta det perspektivet på ett bra sätt.

Är det någon fråga du ser som särskilt
viktig?
Varför unga inte ansluter sig till facket i lika
stor utsträckning, och varför facket ofta har
en dålig stämpel. Jag tror att bästa sättet att
motverka det är att jobba mycket lokalt, att
vara ute och träff a unga och studenter och
prata mer om fackets roll. Om vad facket
gör och varför det är viktigt att vara medlem.
Hur har uppdraget som studentrepresentant varit hittills?
Vi har bara varit mer på ett styrelsemöte än
så länge, men det var trevligt och dom var
väldigt välkomnande! Det mötet gick åt till
förberedelser inför förbundsmötet. Det var
mycket att bita i med alla handlingar, men
det känns roligt och spännande.
Sverker Falk-Lissel läser juridik vid
Stockholms Universitet, och har tidigare
studerat en flertal olika ämnen.
Hur kom det sig att du ansökte som studeranderepresentant?
Innan jag pluggade juridik jobbade jag på
heltid och var då fackligt aktiv i Unionen,
och jag har även varit aktiv i studentkåren.
Så när jag nu pluggade igen och fick tips av
en kompis om att Vision sökte studeranderepresentanter lät det väldigt bra. Kombi-

nationen av studentfrågor och fackliga frågor passade och lät intressant, och jag har
dessutom saknat det fackliga arbetet under
studietiden.
Vad ser du fram emot i ditt uppdrag?
Jag hoppas på att vi kan hjälpa till att få fler
studenter och unga intresserade av Vision,
men kanske framförallt av facket i allmänhet. Få fler unga att förstå varför facket är
viktigt fortfarande och se relevansen i det
facket arbetar med. Och få fler att bli medlemmar såklart! Kombinationen av politik
och kommunikation är det jag gillar bäst.
Vad tycker du att vi behöver jobba med för
att vara mer relevanta för unga akademiker?
Jag tror att man måste jobba mer på att se
situationen som studenter och unga befinner sig i. Se hur den skiljer sig från den traditionella bilden av en person med tillsvidareanställning, som är flera år på ett jobb.
Istället är det korta tillfälliga jobb och timanställningar som gäller. Sådana anställningar som gör att man hamnar i skymundan. Vi måste förklara vad facket kan göra
och få unga att se problem som fackliga eller som arbetsmiljöproblem. Och visa att vi
kan göra något åt dem, att man har rättigheter. SF
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Sverige
Posttidning B

Ta emot
en student
under en
arbetsdag?
Vision har många studentmedlemmar som läser
på universitet och högskolor runt om i landet.
De är nyfikna på hur arbetslivet ser ut och vill
gärna ta del av den praktiska verkligheten redan
under studietiden. Har du möjlighet att ta emot
en student under en arbetsdag?
Läs mer och anmäl dig på vision.se/traffastudent.

Kurs i globala
fackliga frågor
Du vet väl att du som medlem i Vision
har tillgång till studieförbundet Sensus
grundkurs i globala fackliga frågor? Studiecirkeln är uppbyggd som en hemsida,
där du själv, eller tillsammans med andra
medlemmar och intresserade kan bli inspirerad och lära dig mer om globala arbetslivsfrågor och hur du kan påverka.

Du kan orientera dig självständigt på
sajten som är upplagd i sex kapitel. Du kan
också gå eller hålla i en studiecirkel. Materialet är anpassat för flexibelt lärande vilket innebär att ni kan träffas i grupp fysiskt
och kombinera med träffar över nätet.
Läs mer på vision.se/fairunion eller på
globalfackligkurs.wordpress.com

Visa upp era
aktiviteter
och locka fler
Lägg in de aktiviteter som ni ordnar i
din avdelning eller klubb i KursIT, så
visas de i kalendern på vision.se.
En bra beskrivning drar ögonen till
sig och får fler att komma! Här är
några tips:
Skriv i aktivitetens namn vad
innehållet i aktiviteten är, d v s:
vad är det som ska locka till att
gå? Tänk dig att du har personen
framför dig som du ska berätta
för. Det är bättre att skriva ”Din
karriär – ett seminarium om dina
drivkrafter på jobbet” än att
skriva ”Nätverksträff för alla
medlemmar” (och först i texten
framgår det att det är karriär som
är temat).
Skriv i rubriken vilken ort
aktiviteten hålls på. Skriv också
in för vem aktiviteten är. Då är det
lätt att avgöra om det är något
som jag kan gå på.
Lägg till, allra sist, en faktaruta
med rubrik KursIT, och text:
KursIT är Visions webbaserade
system för administration av
kortare och längre utbildningar,
konferenser, seminarier, möten
och andra aktiviteter.
Om träffen bara är för förtroendevalda, till exempel löneprocessutbildningar, fyll inte i ”medlem”
utan endast ”förtroendevald”. Om
du fyller i ”medlem” visas
aktiviteten för den som vill göra
ett urval på aktiviteter för
medlemmar utan uppdrag.
Datum behöver du inte skriva i
aktivitetsbeskrivningen – det
hämtas automatiskt från KursIT.
Vill du ha fler KursIT-tips, kontakta
den som är KursIT-ansvarig på ditt
regionala center.

