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Visions första förbundsmöte i Norrköping 
resulterade i ett handslag och en överens-
kommelse att vi nu tillsammans for tsät-
ter bygga Vision. Jag är oerhört glad och 
stolt över det, liksom förtroendet jag fått 
att leda för bundet i ytter ligare fyr a år . 
Vid min sida har jag fått en ny och väldigt 
kompetent styrelse, som det ska bli väl-
digt kul att jobba tillsammans med. 

Förbundsmötet präglades av stort engage-
mang, kreativitet och mod. Mod att till-
sammans bygga för framtiden och ta oss 
an de utmaningar som väntar. Vi prova-
de en ny arbetsmetod - open space- som 
gjorde att fler fick komma till tals. Många 
med mig upplevde att metoden skapade 
ett väldigt bra samtalsklimat. De 215 om-
buden synliggjorde även Vision på arbets-
platser i Norrköping och ute på stan. 

Det f attades många klok a beslut som  
du kan läsa mer om här i Aspekten. Men 
framför allt så gjorde vi ett handslag, som 

Dags att ställa 
frågan!

innebär att vi tillsammans sk a förbättra 
villkoren för vår a medlemmars och bli-
vande medlemmar s yr keskarriärer och  
vardag – med våra hjärtefrågor i fokus. 

Centralt går vi nu vidar e med att pla-
nera verksamheten utifrån förbundsmö-
tets beslut. Det är också viktigt att ni ute i 
avdelningar, klubbar och sektioner sätter 
er och ner och bryter ner de insatser som 
finns i rapporten Vi bygger Vision och for-
mulerar vad det innebär för  just er. 

För att vi ska kunna hålla vårt löfte till 
medlemmar, a tt de sk a få ut så m ycket 
som möjligt av sitt arbetsliv, måste vi växa 
och bli star kare.  F örbundsmötet antog 
målsättningen a tt rekrytera minst 1000  
nya medlemmar varje månad.  Klarar vi 
den siffran så växer vi. Vi gjorde det förra 
hösten - så det kan vi göra igen. Men själv-
klart kommer det att kräva att vi är ute på 
arbetsplatserna, pr atar m ed p otentiella 
medlemmar och ställer frågan. 

Du som är lokalt förtroendevald kom-

mer att få v erktyg till din hjälp . Ett så-
dant är en ”V åga fråga”-k ampanj som  
drar igång nu i ok tober. Kampanjen är  
utformad som en täv ling där vi i V ision 
utmanar varandra regionvis att rekrytera 
medlemmar. Alla detaljer om tävlingen 
hittar du på vision.se . Så kom igen nu -  
våga fråga! 

Annika Strandhäll
Förbundsordförande
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Visions första 
förbundsmöte
Torsdagen den 20 september öppnade Vi-
sions allra första förbundsmöte på Louis 
de G eer i N orrköping. U nder da garna 
20-23 september var det 215 ombud som 
diskuterade och fattade beslut om Visions 
framtidsfrågor.

Det som deltagarna först möttes av var en 
film som summerade det förändringsar-
bete som vi tillsammans genomfört. Från 
2008, där 2012-målen spikades under för-
bundsmötet i  G öteborg, t ill n amnbytet 
och det första året som Vision.

Annika Strandhäll hälsade därefter alla 

välkomna och temat för förbundsmötet var 
tydligt, nu var det dags att bygga Vision för 
framtiden. Temat märktes även på inred-
ningen. På pla ts f anns en t vå meter hög  
vägg där V isions logga projicerades. Där 
kunde alla som ville fylla i sina idéer, för-
väntningar och drömmar. Resultatet blev 
Visions logga i form av det alla skrivit och 
fyllt i.

Förbundsmötet bjöd även på en hel del 
nya inslag. Bland annat var den traditio-
nella plenum-sittningen utbytt mot runda 
bord, röstkorten hade blivit mentometer-
knappar, aktiviteter och arbetsplatsbesök 

fanns med på schemat och rapporten ”Vi 
bygger Vision!” diskuterades i open space-
former.

Även den digitala närvaron var tydlig, 
och gjorde förbundsmötet tillgängligt för 
fler än de som v ar på plats. Alla ombud 
kunde lägga upp sina bilder på Flickr. På 
Twitter och Facebook kunde de som inte 
var på plats läsa om allt som hände under 
förbundsmötet, och f lera ombud blogga-
de flitigt på medlemsblogg.vision.se. CH

Se fler bilder på vision.se/forbundsmote



4

– Hjärtligt välkomna till ett historiskt för-
bundsmöte. Visions första förbundsmöte! 
Med de orden inledde Annika Strandhäll 
förbundsmötet. I talet fok userade hon  
mycket på vad Vision hit tills har åst ad-
kommit, och talade om fr amtida fackli-
ga utmaningar och om stolthet och mod. 
Här är några nedslag från hennes tal.

Inledningsvis uppmärksammade Anni-
ka den ekonomiska krisen i Europa, där 
nedskärningar dr abbar of fentliganställ-
da hårt, förändringar som ofta skett helt 
utan förhandlingar.

– För Vision är det oacceptabelt att de 
fackliga rättigheterna inskränks. Nu mer 
än någonsin är det därför viktigt att tyd-
ligt också visa i or d och handling a tt vi  
stöttar varandra. 

Annika fortsatte sedan med en tillbaka-
blick på det senaste året med Vision.

– 2011 blev det första året på många som 
vi växte som för bund. Det gjorde vi till -
sammans! Och det hade aldrig varit möj-
ligt utan det f antastiska engagemang ni  
som förtroendevalda och Visions anställ-
da tillsammans visade överallt runt om i 
landet. 

– V årt löfte till vår a nu varande och  
framtida medlemmar ska vara att ”Du 
ska få ut så m ycket som möjligt a v ditt  
arbetsliv!”. För att infria det löftet kräv s 
mod, modet att vi orkar fortsätta vår för-
ändring på den väg vi nu vet fungerar. Att 
vi har modet att fortsätta vara en rörelse 
i rörelse, och inte tillåter oss att stagnera 
igen. 

Om förändring - vi är För Ändring 
– Det här förbundet har varit med om en 
fantastisk, svår och mycket lärorik resa. 
Vi har utmana ts och ut vecklats g enom 
stora samhällsförändringar. Med 90-ta -
let kom nedskärningarna med stora om-
organiseringar, privatiseringar, medlems-
minskningar och inte minst ett helt annat 
samhällsklimat där ett f ackligt medlem-
skap inte längre togs som självklart.  

– Vårt nuvarande arbete med att bli ett 

Annika Strandhäll inledde förbundsmötet: 

Mod att fortsätta
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modernt, växande och starkt fackförbund 
startade på för bundsmötet i Götebor g 
2008 då vi tog beslut om 2012-målen. Två 
år senare hade vi börjat se allt klarare vad 
som krävdes. Då tog vi kompletterande be-
slut om nio punkter som vi bedömde som 
centrala för att nå målen. 

– P å för bundsmötet 2010 beslutade vi  
också om att tillsätta en arbetsgrupp, råds-
gruppen, med uppdr aget att arbeta fram 
ett underlag till en ny facklig politisk posi-
tion, m a o en av de nio åtgärdspunkterna. 
Rådsgruppens r apport öv erlämnades till  
förbundsstyrelsen i januari 2012. Och med 
det som utgångspunkt har sedan förbunds-

styrelsens rapport ”Vi bygger Vision” arbe-
tats fram. 

– Det handlar om vår vik tigaste utma-
ning och vår t mål – a tt bli f ler för a tt bli 
en ännu bättre och starkare part på arbets-
marknaden. Vi håller i det arbete vi påbör-
jat, och utvecklar några områden, bland  
annat hjärtefrågor, för att bättre stödja ar-
betet med att vara en växande och stark or-
ganisation. 

Möjligheternas fönster
– Vi befinner oss i ett möjligheternas föns-
ter! Vi ska fortsätta bygga Vision tillsam-
mans med allt v ad det innebär och tack  

vare vårt arbete de senaste åren har vi, som 
jag tidigare sagt, några viktiga nyckelkom-
ponenter. Vi vet vad som krävs för att byg-
ga en stabil grund att stå på för de som ska 
ta hand om Vision efter oss. Vi vet till stor 
del vad som krävs av ett modernt fackför-
bund i dag! 

– Låt oss vara stolta över det vi uppnått 
så här långt – men jag ber er också nu att ha 
modet att fortsätta att leda utvecklingen.

– Under de här dagarna bygger vi för 
framtiden!  KN

Annika Strandhälls tal i sin helhet finns på 
vision.se/forbundsmote  

- Vi befinner oss i ett 

möjligheternas fönster!
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Rummet var till en början möblerat så att 
ombudens stolar tillsammans st od i form 
av en st or båt. Eller ett f artyg, som ett a v 
ombuden invände senare – det tar en stund 
att svänga eller vända, men så småningom  
hamnar kursen rätt.

– Vi sitter tillsammans i den här båten,  
och jag hoppas vi ska ha mod att ta oss an 
utmaningarna och fortsätta våga förändra, 
sa Annika Strandhäll.

Hon berättade a tt met oden påv erkan-
storg prövades för 12 år sedan, och a tt sty-
relsen nu ville gör a ett n ytt försök för a tt 
inte bara de som vågar ställa sig i talarstolen 
eller är bekväma med att driva frågor i ett 
utskott ska kunna komma till tals och bidra.

– Om vi inte har allas bild k ommer vi 
inte fram till den bästa lösningen, sa Jea-
nette Eidmann, som tillsammans med Jo-
han Holm ledde open space-arbetet.

Olika vägar till engagerad handling
Metoden open space k ommer från USA 
och är utformad av Harrison Owen. Må-
let är att få fram ett beslut och en överens-
kommelse om att en förändring ska ske. 
Men det behövs en process för att komma 
dit: vägen till engagerad handling kan se 
olika ut, och det kan hända att det ligger 
något i det tvivel och de frågor som finns. 

– Ramarna är givna, men arenan är fri: 
var du vill vara, vad du vill prata om och 
vem du vill prata med bestämmer du själv. 
Och om du kommer på något som saknas, 
tala om det. V isdomen f inns här i rum -
met, så dela med er, uppmanade Jeanette 
Eidmann.

Ombuden fick värma upp med att stäl-
la sig på olika platser utifrån hur länge de 
varit medlemmar i Vision. Den som varit 
med längst gick med 1967, och den nyaste 
blev medlem 2011.
Ombuden skapade agendan
Det eg entliga ar betet star tade med a tt 
ombuden själ va sk apade a gendan. Var 
och en som ville f ick presentera ett dis -

kussionsämne för de övriga, skrev ner 
den på ett papper och sedan grupperades 
ämnena och för delades på tr e olika ar -
betspass i olika grupprum. Totalt var det 
ett 30-tal olika ämnen som hamnade på  
agendan.

Några av ämnena som föreslogs 
och diskuterades var:

Vad är ett schyst arbetsliv? 
Hur kan vi jobba med yrkesfrågor? 
Hur får vi starka avtal 2013? 
Avtal i världsklass, hur lyckas vi?
HBTQ – att vara öppen på jobbet 
Visions idé och värdegrund 
Varför du, och inte vi?
Hur introducerar vi nya  
förtroendevalda?
Vi och dom, hur blir vi ett Vision?
Medlemsrekrytering  
– vad har vi att konkurrera med?
Välfärd och kvalitet
Hur ska jag klara av att  
vara ordförande på 50%?
Nära medlemmarna – våra priorite-
ringar. Hur lägger vi vår fackliga tid?

Medlemsvärde är allas lika värde
Psykosocial arbetsmiljö
Hur använder vi alla vår a resurser på 
bästa sätt
Aktiviteter för studenter
Facklig solidaritet inom Vision
Samarbetsexplosioner

I grupperna tog den som initierat ämnet 
ansvar för en kortfattad rapportering på 
ett stort papper. När arbetspassen avslu-
tats sattes alla dokumentationer upp på 
väggarna i plenisalen. Sedan blev det ver-
nissage: bubbel, tilltugg och mingel bland 
alla tankar och förslag som redovisades.

En del inspel från grupperna v alde de 
att skicka vidare till samordningsutskot-
tet, som hade till uppgift a tt gå ig enom 
alla och ta fram ett förslag till beslut om 
Vi bygger Vision-rapporten. 

Rapportering från open space-samta-
len kommer att publiceras på vision.se/
fortroendevald, så a tt alla k an ta del a v 
det som kom fram i samtalen. MWO

Öppna samtal på 
open space
På lördagen arbetade ombuden i open space-form med att ventilera och ta hand om 
synpunkter och funderingar som rörde rapporten Vi bygger Vision.  Utgångspunkten 
var frågan: Vad är viktigt för mig att prata om, för att kunna göra ett handslag och för 
att känna mig (ännu mer) delaktig i att bygga Vision? 
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Karl-Gustav Forsberg berättade att de i avdelningen landstinget Västerbotten 

har fördelat yrkesområden på styrelseledamöterna, så att en eller två i sty-

relsen har särskilt ansvar för varsin grupp. Det gäller inom både rekrytering, 

löneutveckling, kompetensutveckling och att varje år ordna minst en aktivitet 

för den gruppen.

Att ordna videokonferens för grupper där avstånden är långa var ett för-

slag som kom fram, ett annat var att kunna använda medlemsregister eller 

webbplats för att enkelt kunna hitta vilka personer som finns inom ett yrke i 

ett visst geografiskt område. 

– Hos oss funkar det jättebra att locka unga förtroendevalda till uppdrag som 

yrkesombud, istället för att vara ”vanlig” förtroendevald, sa en av deltagarna.

Schyst arbetsliv var ämnet för en 
annan gruppdiskussion. 
Vad menar vi egentligen med det? 
– Se till att spelregler inte förändras utan att man kommit överens om det. Så 

funkar det inte på alla arbetsplatser idag, ibland är reglerna väldigt otydliga 

och fria för tolkning, sa en av deltagarna.

– För mig är det en djup värdegrundsfråga. Det ska kännas schyst att gå till 

jobbet, och ingen ska utsättas för diskriminering vare sig här hemma eller i 

världen utanför Sverige, sa en annan.

Jag tycker att det handlar om ett hållbart arbetsliv. Vi kan inte lägga allt an-

svar på individen när arbetsbelastningen är för hög. Alltfler tjänstemän jobbar 

även på semestern – ska det vara så, sa en tredje.

Gunilla Lidström, Västerbottens 
landstingsavdelning
Jobbar som avdelningschef, och är på 
ett förbundsmöte för första gången.
– Jag har suttit i styrelsen i drygt ett år, 
och har särskilt ansvar för chefsmed-
lemmar. 

Vilka förväntningar har du på 
förbundsmötet?
– Jag hoppas få med mig den där rik-
tiga inspirationen, och riktigt brinna 
för att jobba vidare. Nätverksbyggande 
är också något jag hoppas på. Och så 
lite påfyllning när det gäller rekrytering 
av chefer. Det är många som är med i 
Ledarna – vad kan vi göra för att få över 
dem till oss, där de borde vara med? 
Därför ser jag särskilt fram emot pass 3 
under open space, som ska handla om 
våra medlemmar som är chefer.

Vad tycker du om arbetsformen 
open space?
– Bra! Lite långa avstånd är en nackdel, 
det blir mycket spring, men annars är 
det bra..MWO

I en av grupperna 
diskuterades 
yrkesfrågor
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Rapporten Vi b ygger V ision ant ogs av för -
bundsmötet på lördagen, med några änd-
ringar jämför t med de skri vningar som  
fanns i underlaget. Efter arbetet i open spa-
ce, där o mbuden l ämnade i n synpunkter 
och förslag på ändringar i  rapporten, tog 
samordningsutskottet fram ett beslutsun -
derlag. Förbundsmötet antog samordnings-
utskottets för slag. Vår fr amtidsidé ligger 
fast – ett arbetsliv där alla får plats och be-
hövs och som ger möjlighet till gemenskap 
och utveckling - och det n ya är a tt vi har 
antagit ett medlemslöfte och ett antal mål.

Vi bygger Vision

Medlemslöftet är grunden i dok umen-
tet, tillsammans med målet om minst tu -
sen nya medlemmar varje månad. Alla ska 
få frågan, vi ska vara i majoritet i våra yr-
kesgrupper och ha ett ökat yrkesfokus, och 
vi u tgår fr ån f em h järtefrågor. So m fö r-
troendevald ska du kunna kolla av att den 
verksamhet som du har stämmer överens 
med Visions medlemslöfte . V isions vär -
degrund kommer att arbetas om fram till 
2014, enligt beslut på förbundsmötet. 

Den fråga som det ble v mest disk us-
sion om inför beslutet i plenum v ar me-

ningen om att vi i Vision alltid kombine-
rar yrkeskarriär och fackligt uppdrag. Ett 
motyrkande lades om att ändra just den 
skrivningen, så a tt det istället står ”k an 
kombinera”, men det röstades ner av för-
bundsmötet. Så här sa Annik a Strand-
häll:

– Vi vet att det här är en av de frågor 
som varit kontroversiella. Men det är vik-
tigt för o ss som för bund att kunna un-
derstryka att vi har en fot kvar på arbets-
platsen, och att vi kan våra medlemmars 
villkor, för det är där vi är. 

Den viktigaste frågan   
Visions mål och uppgift är a tt vara star-
ka på arbetsmarknaden – och genom den 
styrkan åstadk omma r esultat för vår a 
medlemmar. Alla som kan vara med i Vi-
sion ska få frågan. H ela organisationen 
ska totalt rekrytera minst 1000 medlem-
mar per månad.

Om vi i V ision organiserade alla som  
skulle kunna vara med hos oss skulle vi 
ha över 400 000 medlemmar. Ungefär 
två tredjedelar av de potentiella medlem-
marna har inte fått frågan. Det finns allt-
så många att ställa frågan till! I rapporten 
finns många konkreta förslag för att göra 
det lättare.

Du som är förtroendevald eller anställd 
i Vision ska veta hur många du behöv er 
rekrytera för att vi ska fortsätta växa. Det 
totala målet, minst 1000 medlemmar per 
månad, ska brytas ner till mål för varje re-
gion, avdelning eller klubb, och det kom-
mer vi att ta fram stöd för att ta reda på.

Vi ska också fokusera mer på yrkestill-
hörigheten, och se till att medlemmarna 
kan använda styrkan i vår or ganisation 
för att kunna påverka och förbättra sina 

Hur ska förändringsprocessen fortsätta i Vision – Sveriges nyaste fackförbund? 
Hur fortsätter vi arbetet för att växa och leva upp till för medlemmarna? Under 
de kommande fyra åren kommer fem hjärtefrågor att ligga i fokus för att förbättra 
våra medlemmars vardag. Minst ettusen medlemmar ska rekryteras varje månad, 
och frågan ska ställas till alla som kan vara med: Vill du vara med i Vision?
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yrkesvillkor på arbetsplatsen. Det kan 
handla om ar betsmiljö, k ompetensut-
veckling eller lön. Vi ska satsa ännu mer 
på a tt genomföra intresseförhandlingar 
med ett tydligt yrkesfokus. 

Som förtroendevalda i V ision syns vi  
och visar att vi är engagerade i våra kolle-
gors yrkesliv, yrke och vardag, och det är 
då som vi får chansen att rekrytera nya. 
Därför ska den som är för troendevald 
vara ute på ar betsplatserna mer – mer  
tid ska tillbringas i samtal med medlem-
mar än tiden som tillbringas med arbets-
givaren.

Hjärtefrågor gör det lättare 
att göra skillnad
Fem hjär tefrågor ligg er till grund för  
Visions arbete under de närmaste fyr a 
åren. Tanken med hjär tefrågor är a tt 
hitta ett nytt sätt att tydliggöra och syn-
liggöra viktiga fackligt-politiska frågor, 
och att åstadkomma resultat som gör ar-
betslivet bättre för våra medlemmar. 

Med hjärtefrågorna som grund ska vi 
kunna ta fram fakta, driva opinion, in-
tresseförhandla och åstadkomma resul-
tat, på alla nivåer i Vision. Hur det rent 
praktiskt ska gå till kommer förbunds-

styrelsen att jobba vidare med, så att det 
framöver finns konkreta verktyg som du 
som är förtroendevald kan använda.

Arbete ska också påbörjas med att re-
videra Visions värdegrund. Ett för slag 
ska finnas färdigt inför förbundsmötet 
2014. Slutligen gav förbundsmötet sty-
relsen i uppdrag att föreslå  insatser som 
kan öka representativiteten i förbundet 
ur ett mångfaldsperspektiv. MWO

 
På vision.se/fortroendevald kan du ladda 
ner en snygg pdf med Visions medlemslöfte, 
mål och uppgift. 
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Vi är många oc h det är br a. När vi är  
många är det lättare att ta initiativ och 
påverka så att ditt jobb blir ännu bätt-
re. Du får tillgång till ett stort nätverk 
av människor som jobbar med samma 
sak som du. Och som kan blir värdeful-
la kontakter för dig. 

Du når oss på det sätt som bäst pas-
sar dig i tid och rum. Vi finns i hela lan-
det. Det gör att det blir lätt för dig att 
få till ett personligt möte. Det blir ock-
så lättare för dig att engagera dig mer 
om du sk ulle vilja de t, du väljer själv  
hur. 

Vi är inte bara lokala eller nationella, 
vi är globala – en Fair Union. Vi arbetar 
med mänskliga rättigheter, rätten att 
organisera sig och en hållbar miljö. För 
oss är det oacceptabelt med alla for-
mer av diskriminering och intolerans. 
När du är medl em hos oss är du där -
för också med och bidrar till en bättre 
värld. 

Men i slutändan handlar e tt med -
lemskap om en sak. Att du ska få ut så 
mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 

 För att göra det möjligt är vårt mål 
 och vår uppgift att:
Alla som k an var a med i Vision sk a 
få fr ågan. Tillsammans r ekryterar vi  
minst 1000 nya medlemmar varje må-
nad. Målet är att vi ska vara i majoritet 
i alla våra yrkesgrupper.

Visions medlemslöfte,
mål och uppgift
Du ska få ut så mycket som 
möjligt av ditt arbetsliv

Så här jobbar vi för att nå våra mål: 
Vi fokuserar på att ställa frågan. 
Därför… 

 frågar vi alla som kan vara med om 
de vill vara med. 

 bidrar alla, medlemmar, förtroen-
devalda och anställda, till att varje 
månad r ekrytera 1000 n ya med -
lemmar varje månad. 

 vet jag som förtroendevald vilka yr-
kesgrupper vi har hos oss , vilk a 
som är med oc h vilka som sk ulle 
kunna vara med. 

 Vi fokuserar på medlemmars och 
 blivande medlemmars yrkeskarriär. 
 Därför… 

 använder v i v åra m edlemmars 
styrka för att kunna påverka och 
förbättra yrkes- och arbetsplats-
villkor. Vi driver därför fler intres-
seförhandlingar än förut. 

  yrkesanpassar vi vår kommunika-
tion, våra budskap och våra aktivi-
teter.. 

 öppnar vi upp för uppdrag som fo-
kuserar enbart på yrkesfrågor – yr-
kesambassadörer. 

 använder v i v åra m edlemmars 
kunskap, kompetens och vilja när  
vi formulerar och utvecklar de frå-
gor vi driver. 

  använder vi den samlade kraften i 
organisationen till samarbe tsex-
plosioner där vi har fokus på yrke. 

 bjuder v i i n s tudenterna t ill v åra 
aktiviteter. 

 Vi anpassar våra arbetssätt i takt 
 med en föränderlig omvärld.
 Därför… 

 tillbringar vi mer tid tillsammans  
med medlemmar och blivande 
medlemmar på arbetsplatserna än 
med arbetsgivarna. 

 kombinerar vi alltid yrk eskarriär 
och fackligt uppdrag. 

 tar vi ansvar för generationsväxling-
en. Vi vill att 30 procent i våra styrel-
ser sk a v ara un der 3 5 å r. F ör a tt 
stödja det och tillvarata erfarenhet 
utvecklar v i m etoder f ör m entor-
skap och kunskapsöverföring. 

 Vi jobbar med hjärtefrågor för att 
 förbättra våra medlemmars vardag: 

 Din l ön sk a va ra indi viduell oc h 
sättas e fter br a l önesamtal med  
din chef. 

  Du som chef ska ha bra förutsätt-
ningar och konkurrenskraftiga vill-
kor. 

 Du som job bar med en väl färd i  
världsklass sk a k unna g öra de t 
med fokus på kvalité. 

 Du ska utvecklas i din yrkeskarriär. 
 Du tjänar på ett schyst arbetsliv. 

Vi är ett fackförbund och i fokus för allt står du. Tillsammans ser vi till 
att du får det du behöver för att uppnå det du vill med ditt arbetsliv. 
Du får professionell rådgivning och stöd i såväl med- som motgångar. 
Vi utvecklas i takt med arbetsmarknaden så att du har nytta av oss
oavsett hur dina arbetsförhållanden ser ut. 
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Daniel Dietmann
Ordförande Vision Telge, Kvalitetsansvarig på Tom Tits

Vad tycker du är det viktigaste som hänt under 
de här dagarna?
- Att vi antog Vi bygger Vision-dokumentet, inför 
framtiden. Det var viktigt att vi gick från bör till ska när det gäller 
att kombinera yrkeskarriär och fackligt arbete.

Vad tar du med dig hem?
- Det nya, förändringen i förbundet. Att det finns så mycket framtidstro.

Katarina Andersson
Allmän klubb tjänsteföretagen Almega, Ekonom och administrativ chef

Vad tycker du är det viktigaste som hänt under de 
här dagarna?
- Att det var ett så lyhört förbundsmöte, där agendan förändrades 
utifrån de inspel som kom in från oss förtroendevalda. Det hade
 jag inte räknat med. Och det känns som om det privata och lands-
tingskommunala finns närmare varandra nu. Det gör mig glad och hoppfull.

Vad tar du med dig hem?
Att vår värdegrund finns kvar och är jätteviktig för många. Vi heter Vision, inte 
Dusion.

Det vi pratade om på en Open Space-arena, yrkesfrågor, är också något jag 
känner hopp för inför framtiden. I min grupp berättade jag om när jag av misstag 
anmälde mig till Mitt jobb & min karriär för ekonomer. Jag trodde att det var nå-
got annat än en medlemsutbildning – men det är det bästa jag gjort. Vi var eko-
nomer från alla sektorer som träffades och vi kunde inte sluta prata och utbyta 
erfarenheter. Hur kan Vision fortsätta på den inslagna vägen, och skapa möjlig-
heter till utbyte?

Hans Åkerlundh
Ordförande Hagforsavdelningen
Personalassistent

Vad tycker du är det 
viktigaste som hänt under 
de här dagarna?
Det var många viktiga frågor. Vi fick 
igenom avdelningens åsikt om att 
förbundsordförande har rätt att göra 
avvikelser när det gäller att bjuda på 
alkohol. Arbetssättet Open Space 
tycker jag var riktigt bra: det blir 
lättare att komma till tals. Jag skulle 
aldrig kunna tänka mig att ställa mig 
i talarstolen, men på det här sättet 
fanns många chanser att påverka.

Vad tar du med dig?
Våra hjärtefrågor!

Lise Ivanoff
Alingsåsavdelningen, vice ordförande, Systemförvaltare

Vilket är det viktigaste beslutet som fattats 
under förbundsmötet?
- Det är så mycket som har debatterats! Ett av de viktigaste 
besluten är att vi behöll vår inkluderande värdegrund när vi tog 
rapporten Vi bygger Vision.

Vad tar du med dig hem?
- När jag kommer tillbaka så ska jag berätta om allt från förbundsmötet, om alla 
beslut vi har fattat. Jag tar också med mig en massa inspiration från personerna 
jag träffat, och alla kunskaper de bär på. Det ger vidgade vyer och nya kontakter.

Jimmy Åsén
Åre kommunavdelning, styrelseledamot, IT-tekniker

Vilket är det viktigaste beslutet som fattats under förbundsmötet?
- Jag tycker att dokumentet vi tog igår, Vi bygger Vision, var viktigt. Det handlar 
ju om att vi fortsätter sträva framåt och utvecklas.

Vad tar du med dig hem?
- Att våga ställa frågan.

Jens Löfgren 
Torsby kommunavdelning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Vilket är det viktigaste 
beslutet som fattats under 
förbundsmötet?
- Oj, det är svårt att välja ett. Men 
jag tycker att beslutet om att disku-
tera arbetstidsförkortning mer var 
bra. Jag värdesätter ledig tid och att 
ha tid för annat än jobbet, för att få 
livet att gå ihop.

Vad tar du med dig hem?
- Energin! Att vi är ett framåt och 
välkomnande förbund. Jag tar med 
mig energi att driva de fackliga frå-
gorna vidare.
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Den region som ställer frågan f lest gång-
er vinner. Och den som skickar in flest 
namn till V isions medlemstips (Frida & 
Lena) vinner ära och fina priser.

Alla som k an v ara med i V ision sk a 
få frågan. T illsammans ska vi r ekrytera 
minst 1000 nya medlemmar varje månad. 
Det gjorde vi förra hösten – och det ska vi 
göra igen. Nu startar vi med en kampanj 
där hela Sverige kan vara med och tävla. 
Kampanjen pågår under oktober och no-
vember, och hela Vision är med och täv-
lar. I vilken region har frågan ställts flest 
gånger? Vilken förtroendevald har lämnat 
flest tips på personer att rekrytera? Får du 
ett hmm, nja eller kanske, tar du hjälp av 

Lotta Dahl, ordförande i Östergöt-
lands landstingsavdelning.
Bästa rekryteringstipset?
– Gör en rolig grej av något allvarligt. I 
vår region har vi täv lat med Jönköpings 
landstingsavdelning, om vem som lyckats 
rekrytera flest.

Bästa argumentet?
– Att Vision kan erbjuda både try gghet 
och att vi gör mycket. Vi ordnar en mas-
sa aktiviteter, både de som är r oliga och 
de som g er viktig kompetensutveckling. 
Vi är professionella, även i arbetsgivarens 
ögon, och eftersom vi finns på många ar-
betsplatser kan vi påverka mycket.

Helen Backe och Daniel Johansson, 
avd 186 Malung-Sälen.
Bästa rekryteringstipset?
– Det är bara att fråga!

Bästa argumentet?
– Lyfta fram Visions starka kort. Vision 
Direkt, karriärcoachningen, inkomstför-
säkringen. Hjälpen med byte av A-kassa.
Beroende på yrkesgrupp så lägger vi upp 

Nu ska alla få frågan!
Norrköping, utmana Skellefteå! Trelleborg, visa vad 
ni går för! Arjeplog, nu är det upp till bevis!

Visions k ampanj-webb s om gö r r esten 
av jobbet åt dig. Du k an till och med få  
hjälp att ställa frågan. Rekryteringsmate-
rial kommer skickas ut till din a vdelning 
eller klubb.

Det består av små rekryteringskitt, inne-
hållandes ett litet block och foldern ”Allt 
det här får du!” ihop satt med en gör del. 
Kittet är perfekt att dela ut när du ställer 
frågan. Utöver det kommer du även kunna 
köpa profilprodukter till mycket bra kam-
panjpriser, bland annat tablettaskar som 

du kan dela ut tillsammans med r ekryte-
ringsmaterialet.  

Så kom igen, nu kör vi!

 

Förtroendevaldas bästa 
rekryteringstips

rekryteringen olika. Vill vi r ekrytera en 
chef, så har vi ett jättebra argument med 
vårt personliga chefsombud. Unga med-
arbetare gillar karriärcoachningen. Små-
barnsföräldrar fastnar direkt på vårt ny-
aste lokala avtal med arbetsgivaren, där 
Vision som enda för bund kan välja 5-6  
extra semesterdagar istället för semester-
dagstillägget.

Läs mer på kampanjsajten. Där kan du 
också lämna in dina bästa tips.
Läs mer på vision.se/fragan

Rekryteringskittet skickas ut 
till alla avdelningar och klubbar. 
Tablettaskar kan du beställa.

Helen Backe och Daniel Johansson.

Alla verktyg finns för att du som förtroendevald enkelt ska kunna ställa frågan. 
På kampanjwebben på vision.se/fragan hittar du rekryteringsmaterial, uppmunt-
ran, profilprodukter, tävlingsvinster, argument, tips på aktiviteter och mycket mer. 
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Förbundsmötesombuden träf fades först i  
tio utskott som hade delat upp motionerna 
mellan sig.  Där diskuterade de motioner-
na och de förslag till beslut som förbunds-
styrelsen för berett före för bundsmötet. I  
betänkanden presenterades sedan utskot-
tens förslag till beslut när hela mötet träf -
fades i plenum.

De f lesta motionerna röstades ig enom 
enligt utsk ottens för slag till beslut, som  
i de f lesta fallen överensstämde med för-
bundsstyrelsens förslag. Men några motio-
ner blev det både debatt och voteringar om 
i plenum. Här är ett urval av de motioner 
som debatterades mest.

Arbetstidsförkortning
Avdelningarna i Göteborg och Katrine-
holm-Vingåker hade skrivit varsin motion 
som handlade om a tt V ision bor de dri -
va f rågan o m a rbetstidsförkortning. För-
bundsstyrelsen hade för eslagit a vslag på  
båda motionerna. 

– Vi har tidigare försökt driva frågan om 
lagstadgad arbetstidsförkortning, men det 
har inte gått bra. Vi ser att vi når mer fram-
gång när vi driver arbetstidsförkortning via 
avtalsförhandlingar, sa Anna-L ena D a-
nielsson från förbundsstyrelsen. 

Lennart Merking med f lera från Göte -
borgsavdelningen hänvisade till att motion 
4 handlade om att hitta alternativa metoder 
för att korta arbetstiden, snarare än att be-
gränsa sig bara till 6 timmars arbetsdag som 
det traditionellt har handlat om. Fler mo-
deller bör föras in i debatten – kanske olika 
modeller för olika branscher och yrken? 

Efter debatten valde förbundsmötet ef-
ter v otering a tt bif alla mo tion 4, vilk et 

innebär att Vision ska bli mer aktiva i de-
batten kring arbetstidsförkortning och ar-
beta med att hitta nya modeller för arbets-
tidsförkortning.

Motion 5, som handlade mer specifikt om 
lagstadgad arbetstidsförkortning valde för-
bundsmötet att avslå.

Privatisering av offentlig verksamhet
Katrineholm-Vingåker föreslog i motion 11 
att Vision ska anta ståndpunkten att vara 
emot privatiseringar i välfärden. Förbunds-
styrelsen hade yr kat avslag på mo tionen 
med mo tiveringen a tt fok us snar are bör  
vara på kvalitet, villkor och förutsättning-
arna på jobbet .

Bland anna t Gör an S venningson från  
Katrineholm-Vingåker pr atade v armt för  
motionen i talarstolen.

– Det är en maktfråga, sa han. Vi borde 
se på andra länder där privatiseringarna 
kommit längre. Där får facket allt mindre 
inflytande.

Magnus Sällström från C arema ville  
avslå motionen:

– Frågan om privatisering och vinster i 
välfärden är en fråga som vi som fackför-
bund inte bör ta s tällning till. Det drivs 
bäst i politiska partier, sa han

Förbundsstyrelsen föreslog avslag med 
motivet att nästan en tredjedel av Visions 
medlemmar jobbar i privat verksamhet. 
Medlemsundersökningar v isar också på 
att en majoritet av medlemmarna inte är 
negativa till privata aktörer i välfärden.

- Vi företräder våra medlemmar, oav-
sett var de jobbar, sa Veronica Karlsson 
från förbundsstyrelsen. Det är så vi har  
möjlighet och mandat att påverka. Kva-

Debatt och 
många beslut 
Till förbundsmötet hade 122 motioner kommit in från 
medlemmar, avdelningar och klubbar. Dessutom fanns 
ett antal rapporter från förbundsstyrelsen med förslag 
som mötet diskuterade, debatterade och tog beslut om. 



14

litet i välfärden är med som en av våra 
hjärtefrågor. 

Motion 11 avslogs av förbundsmötet.

Mänskliga rättigheter och RIM
RIM, Rådet för Integr ation och etn isk 
Mångfald, bör inte ar beta ensidigt med 
etnisk mån gfald, u tan kn yta ih op d et 
med a ndra d elar s om b erör m änskliga 
rättigheter och likabehandling. Det an-
såg Helene Engström och Camilla Bodin 
från Stockholm och Tierp i motion 57. De 
ville också byta namn på RIM till Rådet 
för mänskliga rättigheter och låta rådets 
arbete innefatta alla de svenska diskrimi-
neringsgrunderna.

Förbundsstyrelsen menade i sin mo ti-
vering till avslag på motionen att vi måste 
fortsätta att lägga fokus på och öka med-
vetenheten kring  e tnisk här komst, o ch 
den diskriminering som for tfarande är  
verklighet på många ar betsplatser. A tt 
RIM är avgränsat till  att handla om et -
nisk härkomst betyder inte att andra dis-
krimineringsgrunder är oprioriter ade, 
utan a tt vi ar betar med dem på andr a 
sätt. 

Motionen avslogs efter votering.

Saxade mandatperioder i 
förbundsstyrelsen
Tre mo tioner t og upp frågan om sax a-
de mandatperioder för för bundsstyrel-
sen. M otionärerna a rgumenterade a tt 
det skulle ge mer energi till styrelsen om 
hälften av ledamöterna byttes vartannat 
år. Dessutom skulle styrelsen bli mindre 
sårbar då risken att alla byts ut samtidigt 
försvinner. Flera förbundsmötesombud 
gick upp i plenum och talade för motio-
nerna.

Förbundsstyrelsen hade valt att föreslå 
avslag på motionen. 

- Vi har haft saxade mandatperioder i 
förbundsstyrelsen förut, sa Ove Jansson. 
Det är svårt att i en idébur en organisa-
tion starta om vartannat år. Min erfaren-
het är att det tar minst sex månader för 
en ny styrelse att komma igång och jobba 
på ett bra sätt. Varje nystart tar tid och 
kraft. För långsiktighet och stabilitet bör 
vi ha kvar det som nu. 

Efter deb att och v otering beslutade  
förbundsmötet a tt a vslå m otionerna. 
Förbundsstyrelsen kommer även i for t-

sättningen att ha saxade mandatperioder.

Visions alkoholpolicy
Fem motioner hade kommit in som ville 
skärpa Visions alkoholpolicy, så att ingen 
alkohol skulle kunna bjudas för medlem-
marnas pengar. Förbundsstyrelsen före-
slog avslag på mo tionerna med hän vis-
ning till att alkoholpolicyn skärptes före 
sommaren. De nya rik tlinjerna innebär  
bland annat att det inte bjöds på någon 
alkohol under förbundsmötet. Så här ser 
den nya alkoholpolicyn ut:

”Vision är en Fair Union 
och bjuder inte på alko-
holhaltiga drycker för 
medlemmarnas pengar. 
Avsteg från denna prin-
cip kan undantagsvis, vid 
representation, fattas av 
förbundsordförande.”

Efter en kort debatt valde förbundsmö-
tet att avslå motionerna. KN

Av de 122 motioner som kommit in till för-
bundsmötet bifölls 46 helt eller delvis. 

Här är några exempel:
Vision ska

profilera sig i kampen mot arbetslöshet 
och ge bättre stöd till arbetslösa med-
lemmar.
tillsammans med ar betsgivaren jobba 
för ett tr ainee- och ment orskapspro-
gram för studenter och anställda i of -
fentlig sektor.
se över trygghetsförsäkringarna för de 
anställda inom offentlig sektor.
ge bättre stöd till Visions huvudskydds-
ombud
ta fram en dokumentbank för olika för-
handlingsframställningar som ska ligga 
på vision.se
ge bättre stöd och utbildning för Visions 
styrelserepresentanter och ledande för-
troendevalda i de privata företagen.
ta fram en mentorskapsutbildning för 
äldre, erfarna och intresserade fackliga 
förtroendevalda.

göra en genomgripande översyn av för-
bundets samlade tidningsproduktion.
öka tillgängligheten på vision.se för  
personer med andra språk och dyslexi.
starta ett nationellt HBTQ-nätverk.
påverka makthavarna så att LOU blir 
förenlig med E U-lagstiftningen. D et 
ska v ara e n sj älvklarhet me d so ciala 
krav i upphandling.
ha med ett avsnitt om Fair Union och 
internationella frågor i medlemsutbild-
ningen.
driva i avtalsrörelsen att Visions med-
lemmar skall få valmöjligheten att be-
sluta om att få sin semesterersättning 
utbetald före eller efter semestern.
träffa 50 000 studerande under en två-
årsperiod för att rekrytera fler
införa en undantagshantering som kan 
ge klubbar i kommunala bolag möjlig-
het att samarbeta inom r amen för en 
gemensam klubb . F örbundsstyrelsen 
beslutar om undantag.
byta namn på de allmänna klubb arna 
till något bättre passande namn.

46 motioner fick bifall av förbundsmötet

Ännu fler motioner som 
bifölls och besluten i sin 
helhet finns på vision.se/
forbundsmote



Affisch – riv ut och sätt upp!
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Affisch – riv ut och sätt upp!
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Inför förbundsmötet hade förbundsstyrel-
sen presenterat ett förslag till ekonomi i 
Vision. Förslaget innebar bland annat en 
ny modell för att räkna ut medlemsavgif-
ten, och det b yggde på den a vgiftsutred-
ning som gjordes på uppdrag av förbunds-
mötet 2008 och var klar 2010. 

Den nya modellen, som inför s i två steg 
2013 och 2014, innebär en enklare modell 
att räkna ut hög sta avgiftsgrundande in-
komst, som helt enkelt kommer att vara 

Ny modell för 
medlemsavgiften

ett hal vt prisb asbelopp (i år sk ulle det  
innebära 22 000 kr).

En sak  so m a vgiftsutredningen k om 
fram till var att medlemmarna nu inte be-
talar efter bärkraft, och att en för stor del 
av Visions medlemmar tjänar mer än hög-
sta avgiftsgrundande inkomst. I år är den 
20 900 kr. Det blir alltså en liten höjning 
av avgiften för dem som tjänar mer än så.

En nyhet är också att en minimiavgift 
införs. Den baseras på en femtedel av den 
högsta avgiftsgrundande inkomsten.

Procentuell avdelnings- 
och klubbavgift
Precis som förut ska avdelningar och klub-
bar besluta om sin eg en avgift. D et nya 
som förbundsmötet beslutade om är att av-
delnings- och klubbavgifterna måste vara 
procentuella på medlemmarnas inkomst. 
Inga a vdelnings- eller klubb avgifter k an 
alltså vara i krontal från och med 2013. KN
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I rapporten presenterade förbundsstyrel-
sen Visions principer för avtalstecknande 
tillsammans med ett antal för slag för att 
skapa förutsättningar för ett ök at med-
lemsinflytande vid avtalsrörelserna. 

Förbundsmötet beslutade om ett antal 
åtgärder som f inns nämnda i r apporten. 
Till e xempel a tt hitta under lag för mer  
kreativa möten om löne- och villkorsfrå-

Läs mer
Alla motioner, rapporter och 
förbundsmötets beslut finns i 
sin helhet på 
vision.se/forbundsmote

En utvecklad 
avtalsprocess
Till förbundsmötet hade förbundsstyrelsen tagit fram 
rapporten ”Vision och en utvecklad avtalsprocess 
– förutsättningar för ett ökat medlemsinflytande vid 
avtalsrörelser”. Rapporten var ett led i att utveckla 
inflytandet i avtalsprocessen och rutinerna att utse 
avtalsgrupper inför avtalsrörelserna. 

gor utifrån ett yrkesperspektiv, att bli mer 
transparenta (till exempel genom sociala 
medier), ta fram riktlinjer för forumträf-
far och uppdragshandlingar för represen-
tanter i avtalsgrupperna. 

Dessutom beslutades a tt det centr ala 
valutskottet ska ta fram förslag till repre-
sentanter i avtalsgrupperna som sedan ut-
ses av de regionala forumen. KN

Visions MR-pris 
till Nynäshamn
Arbetsgivarenheten i Nynäshamns 
kommun fick Visions MR-pris för sitt 
systematiska arbete för mångfald, li-
kabehandling och mot diskriminering. 
Så här löd juryns motivering:

”Arbetsgivarenheten i Nynäshamns 
kommun tilldelas Visions MR-pris för 
sitt systematiska arbete med likabe-
handlingsfrågor. Likabehandling har 
blivit en naturlig del i alla förvaltning-
ars samverkansarbete i kommunen. 
Dessutom arrangeras mer storskaliga 
arrangemang för att ytterligare stödja, 
inspirera, motivera och understryka 
frågans dignitet. Helhetsintrycket blir 
att Nynäshamn framstår som en kom-
mun i framkant inom likabehandlings-
området.”
vision.se/opinion

Fairtrade Challenge 
18 oktober
Var med i årets stora Fairtrade-fika den 
18 oktober i Fairtrade Challenge! Delta 
själv, eller ännu hellre tillsammans med 
dina kompisar på jobbet. Anmäl din fika 
med Vision som fikalag.
vision.se/fairunion

På förbundsmötet lanserade Vision en fyrsidig pdf om mänskliga rät-
tigheter och likabehandling. Den berättar om de lagar som gäller, om 
Visions arbete med mänskliga rättigheter och likabehandling och om 
konkreta sätt att komma igång på arbetsplatsen.
En av initiativtagarna till trycksaken är RIM, Rådet för integration och 
etnisk mångfald. Läs mer på vision.se/rim

Använd gärna materialet som diskussionsunderlag tillsammans 
med arbetsgivaren. Ladda ner pdf:en i trycksaksbeställningen. 

Schyst arbetsliv med 
likabehandling

Rigmor Persson och Saime Civas, ledamöter i 
centrala RIM, fanns på plats på förbundsmötet.
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Annika S trandhäll har v arit för bunds-
ordförande sedan juni 2011. Hon är 37 år 
och bor nu i Stockholm, men började sitt 
fackliga engagemang i Göteborg 1999. I  
förbundsstyrelsen har hon suttit sedan 
2008.

– Tusen tack för förtroendet! Jag är oer-
hört stolt och glad. N u ser jag fram mot 
att fortsätta leda förbundet och det för-

Förbundsstyrelse 
med sex nya 
ledamöter 
På fredagen valdes Annika Strandhäll om som 
förbundsordförande. Sent på kvällen valdes resten 
av förbundsstyrelsen, med sex nya ledamöter i 
enlighet med valutskottets förslag.

ändrings- och förnyelsearbete som vi har 
påbörjat, säger Annika Strandhäll.

Till den n ya förbundsstyrelsen valdes 
också, i enlighet med centrala valutskot-
tets förslag: Ove Jansson (1:e vice ordfö-
rande), Veronica Karlsson (2:e vice ord-
förande), Ander s Blom, M onika Göl,  
Katarina Holmqvist, Michael K arlsson, 
Mikael Korán, Anna Nilsson, Jenny Ny-

gårds, Mik ael S tillman och S ven Erik  
Trulsson.

Till ordinarie revisorer valdes Bo 
Bergsten och Bar bro S vensson, och till  
revisorssuppleanter valdes Johan Berken 
och Arne Grundberg.

Hela förbundsstyrelsen kan du se på 
vision.se/forbundsstyrelse

En utvecklad 
avtalsprocess
Till förbundsmötet hade förbundsstyrelsen tagit fram 
rapporten ”Vision och en utvecklad avtalsprocess 
– förutsättningar för ett ökat medlemsinflytande vid 
avtalsrörelser”. Rapporten var ett led i att utveckla 
inflytandet i avtalsprocessen och rutinerna att utse 
avtalsgrupper inför avtalsrörelserna. 

Foto Lasse Eriksson



Katarina Holmkvist
Handläggare 
Ålder: 42 år
Fackliga uppdrag: Vice ord-
förande i Skellefteåavdel-
ningen/HSO.

Vem är du? 
Jag har två barn, två flickor, 18 och 15 år. Är 
gift. Mina fritidsintressen är idrott, fotboll 
och hockey. Inte aktiv numera, men tittar gär-
na när flickorna spelar. Andra intressen är att 
vara ute i fjällen och i vår sommarstuga.

Vad ser du mest fram emot  som ledamot i FS?
Allting! Jag har inte sovit i natt. Jag ser fram 
emot att först sätta mig in i uppdraget, vad 
det innebär, och att lära känna nya styrel-
sen. Alla intressanta frågor, våra mål. Det är 
så mycket som kommit fram i diskussioner-
na här. Det är mitt första förbundsmöte, så 
bara det är mycket att ta in. 

Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
Att vara närvarande. Finns vi, så rekryterar 
vi. Vi ska vara närvarande på alla arbetsplat-
ser. Många förtroendevalda är rädda för att 
få fackliga frågor, så de backar. Mitt tips är 
att gå in och kika på rekryteringsutbildning-
en som ligger på vision.se.

Monica Göl
Medicinsk sekreterare 
Ålder: 42 år
Fackliga uppdrag: Avdelnings-
ordförande i Region Skåne

Vad gör du på fritiden?
– Det är familjen, katten och husvagnen 
som gäller. Och så är jag involverad i min bo-
stadsrättsförening. Men framför allt vill jag 
göra så lite som möjligt när jag är ledig.  

Vad ser du mest fram emot som ledamot i FS?
– lnledningsvis vill jag lära mig mer om 
hela förbundet. Och jag vill få möjlighet att 
påverka i frågor som jag brinner för: att an-
vända rätt kompetens till rätt arbetsuppgif-
ter. Arbetet mot strukturella löneskillnader 
är också viktigt för mig.

Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
– Jag tycker det är enklare än så. Vi får inte 
göra det komplicerat, det handlar om att 
prata med människor och bara ställa frågan 
om att bli medlem. Ställer du frågan om 
medlemskap till en person varje dag så blir 
det inte så tungt. Det blir mer av myrsteg än 
elefantkliv.

Michael Karlsson
Arbetshandledare
Ålder: 31 år
Fackliga uppdrag: Ordförande 
i Falköpingsavdelningen, 
ledamot Samordnings-
gruppen i Väst.

Vem är du?
Jag är gift, har fyra barn. Jag bor i ett hus som 
kräver viss omsorg och tid. Fritidsintressen 
är familjen, att få ihop vardagspusslet. 

Vad ser du mest fram emot som ledamot i FS?
Allt. Jag ser fram emot att få vara med och ut-
veckla förbundet, och att ta tillvara på all den 
kompetens som finns inom förbundet.
Min hjärtefråga är avtalsfrågor, det är väldigt 
viktigt. Det är där vi startar allt, och det är 
därför många medlemmar väljer att vara med.

Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
Att vara synliga, så enkelt är det. Att finnas 
ute och visa vad vi gör; att visa medlemmar-
na vad vi gör. Då visar vi även icke-medlem-
mar vad vi åstadkommer. Det är viktigt att 
våga ställa frågan! 

Mikael Korán
Samordnare LSS och SoL 
Ålder: 30 år
Fackliga uppdrag: Ordförande 
i Vimmerbyavdelningen 071, 
ombud för chefer, vice huvud-
skyddsombud, med i lokala 
förhandlingsdelegationen kring löner.

Vem är du?
- Jag är smålänning, och levde Bullerbylivet 
under min uppväxt och bor numera i Store-
bro i närheten av Vimmerby. Jag har alltid 
jobbat med social omsorg på olika sätt. Nu 
är jag samordnare för LSS och SoL, och inn-
an dess var jag enhetschef. 

Vad ser du mest fram emot som ledamot i FS?
– Det är roligt att vara med där besluten fat-
tas och att få vara med att påverka. Det är 
ett stort ansvar. Jag vill gärna jobba för att 
utveckla den direkta medlemsdemokratin, 
jag vill att så många som möjligt ska vara 
delaktiga. Med den nya tekniken har vi möj-
lighet att ställa fler direkta frågor snabbt till 
medlemmarna.

Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
– Att ställa frågan och vara lyhörd för att 
olika personer har olika förväntningar. Vad 
berör personen jag pratar med?  Det är ock-
så viktigt att vara en ambassadör för Vision 
och vara synlig.

Nyvalda ledamöter i förbundsstyrelsen:
Anna Nilsson
Ekonomihandläggare
Ålder: 42 år
Fackliga uppdrag: Ordförande 
Visions Lundaavdelning, leda-
mot i TCO-rådet i Skåne
Något om dig som person?
Jag har häst och är i stallet varje dag. Sitter 
också i styrelsen i bostadsrättsföreningen – 
jag är en föreningsmänniska.

Vad ser du mest fram emot i ditt uppdrag?
Att se vad vi får med oss här på förbundsmö-
tet, och jobba med att driva det vidare. Lära 
känna människor och organisationen på ett 
annat sätt är också något jag verkligen ser 
fram emot. Viktiga frågor för mig är bland 
annat hur vi får fler förtroendevalda. Hur 
ställer vi frågan till engagerade medlem-
mar? Kvalité i välfärden är en annan fråga 
jag brinner för. (Den frågan tog Anna upp 
som en Open Space-arena under lördagen.) 

Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
Att faktiskt våga ställa frågan. Och att verk-
ligen lyssna på vad personen svarar, och se-
dan fortsätta samtalet utifrån det.

Jenny Nygårds
Enhetschef socialförvaltningen
Åler: 33 år
Fackliga uppdrag: Ordförande 
i Västeråsavdelningen, sitter 
med i samordningsgruppen 
Västeråsregionen

Något om dig som person? 
– Jag har två små döttrar på 4 och 5 år. De 
är mina hjälpredor i mitt intresse i att baka. 
Cupcake, tårta och andra bakverk... onyt-
tigt men gott! Med småbarn hemma blir 
det Barbietårta, spindelmuffins och andra 
roligheter.

Vad ser du mest fram emot i styrelsearbetet?
– Att få vara med och ta tag i alla nya utma-
ningar. Otroligt stolt över förtroendet. 
Vilket är ditt bästa rekryteringstips?
– Att visa och berätta vad vi gör. Vi jobbar på 
så många plan som en vanlig medlem inte 
får ta del av. Vi måste visa allt bra vi gör. Och 
såklart måste vi våga fråga!

På söndagen avtackades de ledamöter i för-
bundsstyrelsen som nu lämnat sina uppdrag. 
Det är Anna-Lena Danielsson, Karl-Gustav 
Forsberg, Carin Neanro, Martin Persson, 

Delshad Saleh och Annica Skoglund. Annika 
Strandhäll tackade varje ledamot för det 
arbete de bidragit med. Klokskap, mod, en 
visionär som visar allt i bild, stor omsorg om 

förbundet, brinnande engagemang, strateg ut 
i fingerspetsarna och stora bidrag i allsköns 
olika arbetsgrupper var något av allt hon 
nämnde.

Avgående ledamöter avtackades

18
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Genom att bjuda på k affe, dela ut b al-
longer och f lyers f ick ombuden igång  
samtal med människor på stan. På gåga-
tan, runt centralstationen, vid biblioteket 
och på många andra platser fanns ombu-
den för att möta allmänheten.

–Det var jätteroligt, och nu är det bal-
longer överallt – det här får oss verkligen 
att synas, sa ett ombud.

Arbetsplatsbesök
På sjukhuset och på ett antal olika förvalt-
ningar och andra arbetsplatser i kommu-
nen g jorde o mbuden a rbetsplatsbesök. 
De v ar på V rinnevisjukhuset, K omvux, 
Ungdomens Hus, Näringslivets Hus, Tek-
niska k ontoret (K ommunhuset R osen), 

Visionvimmel i 
Norrköping 
På fredagen gick förbundsmötesombuden ut på stan i Norrköping för att 
göra Vision synligt. Ombuden besökte 18 arbetsplatser för att berätta om 
Vision, rekryterade studenter på universitetet, pratade arbetsliv med all-
mänheten och gjorde Norrköping lila med cykelsadelskydd och ballonger.
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Socialförvaltningen, Kyrkans Hus, Visua-
liseringscentret, Campus Universitetsom-
rådet, folk tandvården Dru van, Ar bets-
marknadskontoret, Pronova och Cnema.

På IT-enheten, Norrköpings kommun, 
gjorde ombuden en runda på k ontoret 
där alla bjöds in till eftermiddagsfika med 
Vision. De som inte var medlemmar fick 
frågan om medlemskap, och flera var in-
tresserade av att gå med.

Studentrekrytering
Så här berättar Åsa Åbom, ombudsman 
på centret i Linköping:

– S tudentrekryteringen på C ampus 
Norrköping sk edde under soligt väder  
och uppsluppen stämning. Fyra definitiva 
rekryteringar var resultatet, men betydligt 
fler visade intresse för att gå med. 45 stu-
denter tävlade om en termins studentlit -
teratur. Vi passade också på att dekorera 

cyklar i området med lila sadelskydd. För 
att vara fredag eftermiddag fick vi god re-
spons från de studenter som var på plats. 
Det blev många samtal om f ackets funk-
tion i allmänhet och V ision i s ynnerhet. 
MWO
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På torsdagen gästtalade Peter Waldorff, 
generalsekreterare i P SI – Interna tiona-
len f ör s tats- o ch k ommunalanställda. 
Han talade om den ek onomiska krisens 
följder, med o trygga anställning svillkor 
och en djup samhällskris i många länder. 

Framöver kan PSI fortsätta främja offent-
liga tjänster av god kvalitet. 

–Det är avgörande för att ta samhället 
ur den ekonomiska krisen, sa Peter Wal-
dorff. 

Han berättade om förslag om skatt på 
finansiella tr ansaktioner, och a tt säkr a 
medborgarnas rätt till offentliga tjänster, 
inte minst vatten. I höst presenterar PSI 
en rapport om korruptionsbekämpning, 
och arbetet för att motverka kränkning av 
mänskliga rättigheter fortsätter. Han tog 
Swaziland som exempel, där fredliga de-
monstranter som strejkade för högre löner 
i offentlig sektor har beskjutits av polis. 

Avslutningsvis uppmanade P eter Wal-
dorff till ett fortsatt arbete för att visa vä-
gen till ett samhälle som är socialt och  
miljömässigt hållbart.

– Det behövs fyrar som visar vägen, sa 
han.

Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen
Eva Nordmark, ordförande i TCO, gäst-
talade på fredagen, och inledde med be -
röm till Vision. 

– Jag ser hur det verkligen sprudlar, och 
finns sån kraft och sånt engagemang i det 
ni gör. Ni har tagit på er ett ledarskap och 
går före i en förnyelseprocess bland TCO-
förbunden, sa Eva.

Eva nämnde flera gemensamma utma-
ningar för TCO-förbunden, bland annat 
att öka jämställdheten, utveckla kvalite-

Gästtalare på 
förbundsmötet

Offentliga tjänster av god 

kvalitet är vägen ur krisen

ten i välfärden, och arbeta för bättre ar-
betsmiljö – att kunna hantera press och 
stress.

Satsningar på utbildning under strök 
Eva som en viktig fråga att driva.

Det krävs satsningar på utbildning för 
att möta det framtida arbetslivet, sa Eva.

I oktober presenterar TCO ett heltäck-
ande förslag för en br a arbetslöshetsför-
säkring.

– Vi kräver en höjning av taket i a-kas-
san. Priser och löner har ök at men taket 
har stått still i över 10 år. Sverige har hal-
kat ner från plats 6 till 24 i OECD. I Eu-
ropa är det bara Storbritannien och Polen 
som har sämre skydd om man blir arbets-
lös. Arbetslöshetsförsäkringen har bli vit 
en grundförsäkring - nästan helt utan de-
batt. Och ni kan  hjälpa till att driva frå-
gan, så att vi får större genomslag.

Olika fackliga strategier 
i krisens spår 
I ett internationellt seminarium på lörda-
gen berättade r epresentanter från f ack-
förbund i Europa om olika strategier för 
att hantera den ekonomiska krisen. På Ir-
land valde facken att sluta ett samarbets-
avtal med regeringen för att rädda med-
lemmarnas löner och villkor. 

– Ingen kunde föreställa sig ett sånt här 
avtal i sin värsta mardröm för några år se-
dan. Nu har vi varit med och förhandlat 
fram det och det har stöd a v 77 procent 
av medlemmarna, sade K evin O’Malley, 
ordförande för fackförbundet Impact.

Genom avtalet förbinder sig regering-
en att inte göra f ler lönesänkningar, be-
gränsa antale t v erksamheter s om lägg s 
ut på pri vat entreprenad samt för bättra 

pensionsskyddet för de anställda. I utbyte 
lovar facken att medverka till olika slags 
besparingar, till e xempel genom att inte 
tillsätta alla lediga tjänster.

– Det räcker inte att säga nej, vi mås-
te k omma med alterna tiv, sa K evin 
O’Malley. 

– Och vi måste mobilisera medlemmar-
na att fortsätta kämpa för att stå emot at-
tackerna på det sociala Europa.

Läs en längre rapport från det inter-
nationella seminariet på vision.se/
forbundsmote

Eva Nordmark, ordförande i TCO,
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Samtal summerade 
mötesdagarna
Det sista som hände innan ombuden åkte 
hem från förbundsmötet var en summe-
ring av dagarna i form av ett samtal. Len-
nart Merking från Göteborgsavdelningen 
och Marie Öhman från klubben på Gäst-
rike återvinning sammanfattade dagarna 
tillsammans med Annika Strandhäll.

Lennart Merking som varit aktiv i 
SKTF och Vision sedan 1972 gjorde 
en historisk reflektion:
– D et har ständigt v arit förändring på  
gång. På 90-talet handlade det om Nära 
SKTF, och nu har vi haft våra 2012-mål. 

Marie Öhman har v arit ak tiv sedan  
början på 00-talet och har också mär kt 
en förändring:

– De senare åren har med vetenheten 
ökat om a tt vi är f ler än kommun- och 
landstingsanställda i Vision. 

– Det har varit väldigt intressanta da-
gar, fortsatte hon. Jag gillar verkligen mö-
tesformen open space. Vilket engagemang 
det blev! Jag har en po sitiv magkänsla – 

Det blir alltid som 
du tänkt dig
Olof Röhlander , coach och utbildar e, 
höll en inspirationsföreläsning med titeln 
Det blir alltid som du tänkt dig. 

– Vi ska inte hoppas att det blir lätt, vi ska 
hoppas att vi utvecklas, sa han.

Med hjälp av många personliga exem-
pel från vardagen visade han hur vårt sätt 
att förhålla oss till det som händer påver-
kar hur det faktiskt kan bli, och det blev 
många igenkännande skratt.

Motgångar kommer att komma. Istället 
för att försöka undvika dem kan man änd-
ra sitt sätt att förhålla sig till dem. Det gäl-
ler att kunna hantera både f lyt och of lyt. 
Och träning ger färdighet, både i pingis,  
i gevärsskytte på OS-nivå och på jobbet. 

–Fatta ett nytt beslut! Det som knäckte 
mig förut ska inte få göra det längre. An-
vänd humor för att skapa distans till situ-
ationen, så att du får handlingsutrymme.

Som sammanfattning av 
föredraget sa Olof Röhlander så här:
Framrutan ska alltid vara större än back-
spegeln. Det som har hänt är viktigt, men 
det får inte ta för mycket plats. 

– Han uppmanade var och en att hitta 
sina triggers, som framkallar samma för-
väntningsmekanismer som då man hittar 
en tia på gatan. 

– Vad får dig att vilja ta tag i det du har 
framför dig? Och tänk om det blir som du 
tänkt dig – vad har du då tänkt dig?

nu har vi något att bygga vidare på.
– Inför för bundsmötet hade vi disk u-

terat mycket hemma, och engagemanget 
var på topp, sa Lennart Merking. Jag åkte 
hit med stor förväntan och åker hem för 
att omsätta detta på hemmaplan. 

Annika Strandhäll avslutade 
med orden:
– Det här var Visions första förbundsmö-

te. Det har känts helt rätt a tt pröva nya 
former som har uppmuntrat till att tillva-
rata engagemanget och fånga upp det alla 
brinner för. Jag kan erkänna att det v ar 
pirrigt inför lördagen då vi skulle besluta 
om vägen framåt. Det var som ett öppet 
spelfält. 

– Vi har haft modet a tt fatta de svåra 
besluten. Känslan jag har är a tt nu är vi  
verkligen på väg!  KN
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Insparkarna på universitet och högskolor 
drog igång ordentligt i slutet av augusti. 
Vision var redo att hälsa studenterna väl-
komna till såväl studentlivet som till med-
lemskap.

Vid över 30 olik a evenemang under de  
första termins veckorna har de centr ala 
samordnarna, studentinforma törerna, 
personal från center och förtroendevalda 
synliggjort Vision och rekryterat medlem-
mar. 

– Vi har rekryterat nästan 400 nya med-
lemmar sedan starten och har nu ungefär 
20 000 medlemmar som studerar, berät-
tar Hanna Svanström, p rojektledare f ör 
Visions studentverksamhet. 

– Vi har haft infobor d, klassrumspre-
sentationer och seminarier på sk olorna 
och det fortsätter vi också med framåt. Vi 
samarbetar med kårer, programföreningar 
och utbildningsansvariga och är med vid  
deras föreläsningar, aktiviteter och mäss-
sor.

Studentinformatörerna gör ett oerhört 
viktigt arbete i att rekrytera medlemmar 
och s ynliggöra V ision på  pl ats p å sk o-
lorna. De är studenter själ va och arbetar 

Från inspark till 
drömjobbet

Studentinformatörerna redo för skolstart.

ungefär 30 timmar i månaden på sitt eg et 
lärosäte, men gör också insatser på andra 
skolor när behov och möjlighet finns. De-
ras uppgift är att rekrytera medlemmar till 
Vision. 

Det här kan du göra
Du som är förtroendevald kan vara med 
och bidra på många sätt. 
Tre tips:

Var med och rekrytera medlemmar 
på universitet och högskolor

 Vid ar betsmarknadsdagar och andr a 
aktiviteter på skolorna är det jättebra 
att k omplettera med din e rfarenhet 
och yrkeskunnighet. 
 Berätta om Vision och ditt yrke på 
YH-utbildningar

 I varje region f inns yrkesutbildningar 
som vi också behöver synas på och re-
krytera medlemmar. Här behöv er vi  
göra besök i klasserna och pr esentera 
Vision, yrket och arbetslivet i stort. 
Ta emot en student under 

 en arbetsdag
 Studenter är nyfikna på hur arbetslivet 

ser ut och känner ett stort behov av att 
få ta del av den praktiska verkligheten 

redan under studietiden. Läs mer och 
registrera dig för att ta emot en student 
på www.vision.se

Kontakta den studentansvariga på ditt re-
gionala center om du vill bidra, veta mer 
eller har idéer för insatser med studenter 
i fokus.

Norr: Annica Berg Flemström 
Mitt: Anders Lenell
Västerås: Thomas Brunkert
Stockholm: Caroline Bleichner
Sydost: Åsa Kristoferson Hedlund
Väst: Hedwig Frost
Syd: Miriam Sundlöf

Hur blir studenter medlemmar?
De kan fylla i medlemsformulär på vision.
se/student, SMS:a VISION S TUDENT 
till 72672, genom att ringa Vision Direkt 
eller genom att fylla i rekryteringsfoldern 
på plats på skolorna. 

En folder med informa tion om erbju-
dandet och en medlemsanmälan f inns i  
trycksaksbeställningen. Foldern används 
i mötet med studenter på universitet, hög-
skolor samt vid YH-utbildningar. 

Maxa ditt  
framtida arbetsliv
Allt det här får du som student.

Rekryteringsfolder Student: Maxa ditt framtida arbetsliv.



Nu utser vi Månadens skyddsombud under oktober, november och december. 

Välkommen att nominera! 

Den som utses till Månadens skyddsombud  kommer att bjudas på gott fika på 
arbetsplatsen, till sig själv och kollegorna. Vinnaren gratuleras också på vision.se.

Nominera: 
Vem är bästa skyddsombudet?

vision.se/nominera

Är skyddsombudet på din arbetsplats en fena på att få 
alla att må bra på jobbet? 


