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Nu bygger
vi Vision
För ganska exakt ett år sedan fick jag förtroendet att leda SKTF. Det blev starten
på en spännande resa, inte bara för mig
personligen, utan för hela vårt förbund.
I september föddes Vision – ett helt nytt,
modernt och attraktivt fackförbund där
du som medlem alltid står i centrum.
Att byta namn på vårt förbund var bara
en liten del i det stora förändringsarbete
som vi påbörjade 2008. Men det var en
viktig del med ett starkt symbolvärde.
Inte minst har vårt nya namn gjort att omvärlden blivit lite mer nyfiken på oss. Det
ger ett gyllene tillfälle att berätta mer om
vad vi kan erbjuda
Den chansen har du och alla andra som
är lokalt förtroendevalda tagit. Tack vare
er fick Vision en flygande start. Vi syntes på arbetsplatserna och kunde i möten med medlemmar och potentiella
medlemmar berätta om vårt erbjudande. Och för första gången på många år
växte vi i antal medlemmar. När vi växer
blir vi starkare och får större möjligheter

att göra våra medlemmars arbetsvillkor
ännu bättre.
Namnbytet ger oss en knuff på väg – men
en verklig förändring till en modern facklig organisation som attraherar unga akademiker kräver mycket mer. Det kräver
att vi förändrar vårt sätt att vara och agera. Det är vad vi gör och inte vad vi säger
som kommer att visa att vi är en facklig
organisation som tagit framtidens utmaningar på allvar. Ska vi klara det är det
övergripande målet att alla nya på arbetsplatserna ska få frågan om ett medlemskap i Vision.
I september är det dags för Vision första
förbundsmöte. Tillsammans ska vi skapa
förutsättningarna för morgondagens Vision. Vi ska beskriva vår idé och vår inriktning – det som gör att medlemmarna
ska välja att gå med hos oss.
Jag vill att Vision ska göra att du som
medlem får ut så mycket som möjligt av
ditt arbetsliv. Vi gör det genom utbild-

ning, professionell karriärcoachning,
rådgivning, bra försäkringar och kollektivavtal. Vi ska vara ett förbund som växer för att bli en ännu starkare part på arbetsmarknaden. Ett förbund för nya såväl
som för gamla medlemmar, som finns för
den som behöver stöd och för den som är
framgångsrik. En coach och någon som
ger vardagen på jobbet en extra guldkant.
Det är nu vi har chansen! Vision är ett nytt
fackförbund och allt är möjligt. Låt oss
fylla Vision med ett innehåll som gör oss
spännande och attraktiva för dem som redan är medlemmar och för dem som snart
ska bli det!
Tack för ett fantastiskt fint arbete under
året. Jag vill önska dig en skön och avkopplande sommar!

Annika Strandhäll
Förbundsordförande
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Regional satsning
på rekrytering
Just nu är regionala rekryteringscoacher
på gång att anställas i Vision. De kommer
att jobba tätt tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna för att vi ska
bli fler.
– I varje region ska en rekryteringscoach
tillsättas, berättar Sten Magnusson.
Han var tidigare chef för det nationella rekryteringsteamet, och är nu den
som samordnar arbetet med rekryteringscoacherna och andra rekryteringsinsatser
som sker centralt och regionalt.
– Rekryteringscoacherna ska starta och
leda regionala rekryteringsteam, som består av förtroendevalda och medlemmar.
De ska också rekrytera nya medlemmar
via arbetsplatsbesök, tillsammans med
förtroendevalda. En tredje uppgift är att
följa med Visions ombudsmän och andra
anställda när de är ute på ärenden.
Förtroendevalda viktigaste länken
Tanken är att rekryteringscoachen ska stå
för det mesta runtomkringarbetet, som
att planera och följa upp aktiviteter, för
att det ska bli lättare för förtroendevalda
att hinna med att vara ute och göra arbetsplatsbesök och andra aktiviteter för
att rekrytera medlemmar.
– Tillsammans med förtroendevalda går
rekryteringscoachen igenom vilken metod
som ska användas, till exempel en yrkesfru-

kost, och ordnar sedan en hel del av förberedelserna. De förtroendevalda är den
avgörande länken när det gäller att genomföra aktiviteten. Det är där som kunskapen
finns om villkoren och behoven på arbetsplatserna, säger Sten.
– Rekryteringscoacherna kommer bara
att jobba med rekrytering, inget annat. De
kan berätta om hur det ser ut med rekrytering i din region, hjälpa till med utbildningar och vara med vid styrelsemöten för
att ge tips för rekryteringen.
I de regionala rekryteringsteamen samlas förtroendevalda och medlemmar som
tycker att det är extra kul med rekrytering.
De samlar på sig bra erfarenheter, ökar
sina kunskaper genom bland annat utbildningar, delar med sig av det de vet och är
ute och rekryterar medlemmar.

hunnit göra än är att vara ute och marknadsföra det här arbetet, och det blir förstås lättare med en coach som kan heltidsengagera sig.
Just nu pågår intervjuer av sökande
i Västerås, Sundsvall och Göteborg. I
Stockholm är det redan klart att Karin
Fagerlund ska vara rekryteringscoach.
När det gäller övriga startar intervjuprocessen efter sommaren.
– Om det inte finns någon tillsatt rekryteringscoach i din region än kan du alltid
kontakta någon annan på centret för att
få tips för rekryteringsarbetet, uppmanar
Sten.
Har du idéer, tankar och funderingar
kring rekryteringscoacherna? Hör av dig
till Sten Magnusson, sten.magnusson@
vision.se, eller till ditt regionala center.

Taggade teammedlemmar
i Västeråsregionen
– Vi har redan börjat så smått med fem
personer, medlemmar och förtroendevalda, som är jättetaggade och verkligen vill
jobba i teamet, berättar Anette Lindberg,
ombudsman på Visions center i Västerås.
– De har olika yrkesprofessioner: bland
annat en personalvetare, en IT-samordnare och en tandsköterska. Det har blivit ett
väldigt bra gensvar på det här i avdelningar och klubbar, som ibland tycker att de
saknar yrkeskompetenser. Det vi inte har

Vill du redan nu boka in dig på en aktivitet tillsammans med en rekryteringscoach?
Kontakta Sten på samma mejladress, så gör
vi iordning en bokningslista i förväg. MWO

Lättare att fråga om medlemskap
Beställ broschyren För gladare
måndagar. I den står vad man får som
medlem. För gladare måndagar och andra
trycksaker beställer du på vision.se/
fortroendevald
Var ute på arbetsplatsen och lyssna
på medlemmarnas önskemål.
Fånga upp förslag som kommer in. Då
syns det att Vision gör skillnad,
och vad medlemskapet betyder.
Lämna över Ny på jobbet-kittet till
nyanställda på arbetsplatsen. Hälsa
välkommen till jobbet, lämna över påsen
med bra material (penna, block, kabeljojo, broschyr För gladare måndagar och
broschyr för nyanställda, eventuellt det

yrkesblad du väljer) och fråga om han
eller hon vill bli medlem. Du beställer Ny
på jobbet-kittet i profilbutiken på vision.
se/fortroendevald
Tipsa Frida och Lena
Vässa din medlemsrekrytering i
e-utbildning
Kan du rekrytera fyra cyberkolleger till
Vision? I rekryteringsutbildningen
får du utmana dig själv och samtidigt
pröva nya sätt att rekrytera nya
medlemmar. Rekryteringsutbildningen
hittar du på vision.se/utbildning
Samlade tips för rekryteringen finns på
vision.se/rekrytering

Fridalena rekryterar allt fler
Känner du till några som skulle kunna
bli medlemmar i Vision? Skicka in
dina tips till Frida och Lena, som
rekryterar medlemmar via telefon
efter att de fått tips om tänkbara
medlemmar. Nu vet fler och fler förtroendevalda att den här möjligheten
finns, och använder den – och det gör
förstås att Vision lyckas rekrytera
fler genom Frida och Lena. Tipsa du
också!
Mejla personens eller personernas
namn och telefonnummer dagtid
till fridalena@vision.se, eller ring
0771 44 00 00 och be att få tala med
Fridalena.
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Över 700 nya
medlemmar i maj
Många väljer att gå med i Vision.
Anledningen till att de väljer Vision är
ofta att deras kollegor på arbetsplatsen är med. Och att någon frågar dem
om de vill vara med: ofta väljer de att
gå med i det förbund som är först med
att ställa frågan om medlemskap.

Vanligaste titlarna på nya
medlemmar i maj:

Kontakt med arbetslivet
via vision.se/student
En stor del av satsningen på student i Vision sker på webben. Bland annat kommer studenter att kunna nätverka med yrkesverksamma på olika sätt.
Mycket fokus har legat på att skapa en egen
webbplats under vision.se med studenttilltal och tydliga medlemsförmåner. En av
de nya funktionerna är att studenten kan
ladda upp sitt CV och sitt anställningsavtal
direkt på webbplatsen. Feedback kommer
via mejl. Studenten kan även boka tid för
simulerad intervju och karriärcoachning
direkt på vision.se/student.
Nätverk med yrkesverksamma
Under våren och sommaren byggs en
funktion upp på vision.se/student där
studenten själv kan leta upp en person i
arbetslivet som man vill träffa. Det ingår
i det populära konceptet ”En arbetsdag”
som Vision har kört flera terminer. Det
ska funka lite som en dejtingsajt är tanken. Den yrkesverksamma som kan tänka sig ta emot en student lägger upp sin
profil, och sen kan studenten mejla för att
boka en arbetsdag.
– Vi tror att många studenter kommer att tycka att det här är ett smidigt
sätt att ta kontakt på, säger Marianne
Wiström, projektledare. Tidigare har
det här skötts manuellt, och det har varit väldigt tidskrävande. Den tekniska
lösningen på webben innebär att vi kan
erbjuda fler möjligheten, och att det är
4

väldigt lätt och smidigt att få kontakt.
Framöver kommer studentgänget även
försöka utveckla liknande tjänster för mentorskap och för att hitta praktikplatser – saker som studenter verkligen efterfrågar.
– I våra fokusgrupper har vi sett tydligt att det studenter helst av allt vill ha är
kontakter med arbetslivet. Vi vill ge dem
det på olika sätt och göra det bekvämt för
dem att själva ta initiativet.
Mer grejer på gång
Just nu arbetar de anställda i studentverksamheten med att ta fram foldrar,
affischer, montrar och roll-ups – sådant
som studentinformatörerna ska använda
ute på skolorna. Stefan Björk som är central samordnare åker nu landet runt och
intervjuar studenter till studentinformatörstjänsterna, som totalt sett ska bli 30
stycken. I slutet av augusti anordnas en
utbildning för dem och sen kör det igång
ordentligt med nollningar och intromässor på skolorna. Dessutom planeras centrala kampanjer till hösten.
– Vi kommer under hösten att skicka
brev till olika utbildningsgrupper som är
viktiga för oss med erbjudande om medlemskapet. Vi har gjort ett testutskick under våren och ska snart utvärdera det för
att se vad vi kan göra bättre. Vi kommer
även jobba med webbkampanjer på externa webbplatser för att på så sätt rekrytera studentmedlemmar, säger Marianne
Wiström. FF

Behandlingsassistent
Assistent
Enhetschef
Läkarsekreterare
Tandsköterska
Handledare
Socialsekreterare
Lite mer ovanliga titlar var husfar
(i en kommun), bilpoolsansvarig,
musikproducent (i ett landsting),
motivatör och strandansvarig.
Av dem som gick med i maj var 11
procent (75 personer) chefer.
De flesta av de nya medlemmarna
är födda på 70-talet (29 procent),
därefter på 60-talet (27 procent),
80-talet (25 procent), 90-talet
(3 procent) och 40-talet (1 procent).

De avdelningar som fick flest
nya medlemmar i maj:
Vision Göteborg (30 st)
Vision Västra Götalandsregionen
(21 st)
Vision Stockholms Stad (16 st)
Malmö (15 st)
Ungefär 96 procent av de nya medlemmarna uppger sin e-postadress. Det
är jättebra, eftersom e-post blir en allt
viktigare kanal för att skicka ut rätt
information till rätt medlemmar. ES

Veckomejl om
in- och utträden
Medlemsenheten skickar sedan månadsskiftet maj/juni ut ett veckomejl
med information om in- och utträden
som rör en viss avdelning, klubb eller
sektion. Om ni inte meddelar något
annat går mejlet till ordföranden.
Veckomejlet skickas på lördagar.
Vill ni att någon annan än ordföranden ska få mejlet? Har ni MiniFaIT
kan ni själva ändra mottagare. Annars kan ni kontakta medlemsenheten på medlem@vision.se eller tel
0771-44 00 00.

Förbundsmötet närmar sig
Förberedelserna inför Visions första förbundsmöte pågår för fullt. Inkomna motioner behandlas, rapporter produceras
och hotellrum bokas. Och i dagarna kan
samtliga handlingar till förbundsmötet
laddas ned från vision.se/forbundsmote.
Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ. Vartannat år träffas ombud från
hela landet för att ta nödvändiga beslut för
framtiden. Och vartannat förbundsmöte
är det även dags att välja en ny förbundsstyrelse. 2008 valdes den förbundsstyrelse som leder Vision idag. 2011 blev det ett
extra förbundsmöte för att välja Annika
Strandhäll till ny förbundsordförande efter Eva Nordmarks avgång. Och nu är det
snart förbundsmötestider igen – för första
gången under Vision-flagg.
Vad händer just nu?
Samtliga inkomna motioner har behandlats. Förbundsstyrelsen har gått igenom
alla motioner, granskat innehållet, tagit
ställning till de förslag till beslut som finns
i motionerna och beslutat om en rekommendation till förbundsmötet. Några motioner vill förbundsstyrelsen avslå, andra
vill de anse som besvarade och några yrkar de bifall på.
Det här händer på förbundsmötet
Under förbundsmötet kommer de valda
ombuden att hantera motionerna, först i
utskott och sedan i plenum.
Flera rapporter ska ombuden fatta beslut om på förbundsmötet, bland annat
slutrapporten för målen 2012 och en ny
framtidsrapport som ska vara vägledande
i det fortsatta förändringsarbetet.
En nyhet är att förbundsmöteshandlingarna i första hand distribueras digitalt. Allt fler medlemmar och förtroendevalda vill att Vision ska genomföra
papperslösa aktiviteter. Vi startar den förändringen på förbundsmötet 2012.
– Flera avdelningar har hört av sig och
sagt att det här är en bra idé och att de nu
köper in iPads eller liknande till sina ombud. Vi begär dock inte att alla har den här
tekniken och den som vill ha handlingarna
i pappersformat kommer självklart att få
det. Men i första hand försöker vi använda
digitala filer, säger Christian Örjestål, projektledare för förbundsmötet 2012.
Före förbundsmötet ordnas regionala

förmöten, där de förtroendevalda diskuterar de frågor som ska hanteras av förbundsmötet.
Klart kring midsommar
Kring midsommar kommer handlingarna
att vara klara, och tillgängliga för alla som
vill ha dem. Samtidigt presenterar centrala valutskottet sitt förslag till val av ny förbundsstyrelse och revisorer. Läs mer på
vision.se/forbundsmote

Visions första förbundsmöte
Visions första förbundsmöte genomförs 20-23 september på Louis De Geer
konsert och kongress i Norrköping.
Antal ombud: 227
Antal inkomna motioner: 122
Har du frågor om förmöten eller förbundsmötet? Kontakta ditt regionala
center.

Fler nominerade till förbundsstyrelsen
Namn: Ola C Andersson
Ålder: 51 år
Yrke: Socialpsykiatri Boendestöd
Fackliga uppdrag: Vice
ordförande i Båstad avd
257, samordningsgruppen
Syd, skyddsombud, ombud/fullmaktsförhandlare
Bostadsort: Båstad
E-postadress: olacandersson@yahoo.se

Namn: Marie Petersson
Ålder: 44 år
Yrke: Områdeschef funktionshindrade
Fackliga uppdrag: Ordförande Karlskronaavdelningen,
samordningsgruppen syd, TCO-ordförande Blekinge, förhandlingsfullmakt
Bostadsort: Lyckeby
E-postadress: marie.petersson@
karlskrona.se

Tycker att förtroendevaldas status ska
höjas. Vill säkerställa att medlemmarnas önskningar tas tillvara, och
att vi lever som vi lär. Tycker vi ska
vara stolta över det som redan fungerar bra. Vi behöver se över våra gemensamma visioner. Vi kan jobba mer
med att sprida kunskap om vad en god
arbetsmiljö är.

Att stärka demokratin och yttrandefriheten i arbetslivet så anställda vågar
yttra sig och slå larm om oegentligheter.
Strukturella löneskillnader mellan
mans- och kvinnodominerade yrken
ökar. Även löneklyftorna mellan privat och offentlig sektor ökar. En finansieringslösning och en långsiktig plan
måste till.
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Sommar i Vision
I sommar syns Vision på flera festivaler och andra evenemang.
Läs mer här och på vision.se/festival2012. Vi kanske ses?

Rookieläger för Vision-ambassadörer
Rookieläget för unga som vill vara ambassadörer för Vision på sommarens festivaler har visat sig framgångsrikt. För tredje året i rad arrangerade Visions center i
Sundsvall tillsammans med Borlängeavdelningen ett uppskattat rookieläger inför sommarens festivaler.
Tidigare år har det endast handlat om
Vision-ambassadörer till musikfestivalen
Peace & Love i Borlänge, men i år kommer rookie-deltagarna även finnas på
plats under Way out west i Göteborg och
Stockholm Pride. I år var det tredje gången som rookielägret för medlemmar under 35 år arrangerades.
– Syftet är att få fler unga engagerade i
det fackliga arbetet. Det går ut på att deltagarna får en grundlig facklig information. Vad gör facket? Syftet med kollektivavtal? Och om Vision såklart, berättar
Sofia Ferngren Zakariasson som är styrelseledamot i Borlängeavdelningen och jobbar med Visions arrangemang på Peace &
Love.
Rookielägret var under två dagar i maj,
och lockade 16 deltagare. De kommer i
sommar att jobba i Visions tält på Peace
& Love, Way out west och Stockholm
Pride. Som motprestation får de ett festi
valband. Rookielägret har visat sig vara
ett bra sätt att fånga upp unga, engagerade medlemmar. De flesta av deltagarna
har inte varit fackligt engagerade tidigare.
– Att vara med på festivaler som Peace
& Love handlar om att möta människor
på nya arenor, det behöver inte vara i
styrelserummet. Det är verkligen ett bra
koncept! Det ger ringar på vattnet. Vi har
i Borlängeavdelningen fått fler fackligt
engagerade efter rookielägret. Finns det
andra sammanhang som känns relevanta
tror jag man kan köra konceptet där också, säger Sofia.
6

Johan Mårtensson från Norrköping
deltog på årets rookieläger och ska i sommar stå i Visions tält på Peace & Love.
Vad tyckte du om rookielägret?
– Det var jättebra! Vi började med bakgrundshistoria om fackets betydelse, men
vi pratade också mycket om värdet av kollektivavtalet och varför man ska vara med

i facket. Det var mycket bra gruppdiskussioner. Det kändes som att alla blev peppade, det var ett glatt gäng, berättar Johan.
Vad ser du fram emot i sommar?
– Det ska bli kul att träffa alla människor,
och se vad de har för frågor. Och sen få
lyssna på musik såklart. CH

Affisch – riv ut och sätt upp!

7

Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss
slutar arbetet för schysta villkor inte vid
vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands
gränser. Vi vill ta ansvar så långt det bara
går. Det är därför vi är en Fair Union.

Vision är en
Fair Union

Vi engagerar oss internationellt. Det handlar
om allt från att stödja fängslade fackliga
aktivister i Turkiet till att utbyta erfarenheter

Vision är Sveriges första miljödiplomerade
fackförbund. Vi arbetar ständigt med att
minska vår miljöpåverkan. Vi har minskat vår
elförbrukning, vi källsorterar, vi har en resepolicy som följs upp kontinuerligt och vi har
en policy för vilken mat vi väljer på våra
aktiviteter. Och mycket mer.

Vision har en inköpspolicy som säger att vi
bara gör affärer med företag som har kollektivavtal. Vi köper så mycket Fairtrade-märkta
och ekologiska varor som vi kan, och vi ställer
sociala och etiska krav när vi köper produkter
och tjänster.

Att vara en Fair Union
innebär till exempel att:

vision.se/fairunion

Vad kan ni göra på din arbetsplats
för att vara mer fair?

Vision arbetar för att våra skattepengar ska
gå till schyst offentlig upphandling av varor
och tjänster. Många medlemmar bidrar i det
här arbetet.

om hur offentlig sektor kan bli en attraktiv
arbetsgivare med kollegor i Botswana, eller
att påverka EU-direktiv så att vi i Sverige ska
ha möjlighet att ställa sociala, miljömässiga
och etiska krav i upphandlingar.

Affisch – riv ut och sätt upp!
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Vision i
Almedalen
Vision kommer finnas på plats i Visby,
under Almedalsveckan i juli. Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över
fyrtio år och har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Vision
kommer i år att ha fokus på ”Kvalitet i
välfärden” och arrangerar bland annat
två seminarier. Det ena handlar om employer branding och om hur kommuner,
landsting och regioner kan bli drömarbetsplatser för unga akademiker. Det andra tar upp hur kvalitet i äldreomsorgen
skapas. Som tidigare år arrangerar Vision
även i år ett mingel tillsammans med Fairtrade Sverige.
Nytt för i år är att Visions seminarier
och mingel äger rum i ”TCO-trädgården”
– Science Park – på Strandgatan. För första gången har TCO:s förbund en gemensam plats, under samlingsnamnet ”Ett
framgångsrikt arbetsliv”.
Läs mer på vision.se/almedalen

Rabatt på hotell
övernattningar
i sommar
Visste du att Visions medlemmar får
rabatt på övernattningar hos flera hotellkedjor? Under sommaren gäller de
rabatterade priserna alla veckans dagar.
Rica Hotels
Rabatt på övernattning på Rica Hotels
i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Elite Hotels
Som medlem i Vision har du rabatt på
övernattning på Elite Hotels i Sverige.
Best Western Kom Hotel
Rabatt på hotellövernattning på Kom
Hotel i Stockholm
Fler medlemsförmåner hittar du på
vision.se/medlem

Världskonferens för socialt
arbete och socialpolitik
Stockholm 8-12 juli
Just nu har vi över 2000 registrerade personer från 95 länder till världskonferensen, men de svenska deltagarna är ganska
få. Talarlistan är lång och ca 20 parallella
workshops kommer att hållas.
Den 10 juli har Vision ett eget seminarium: Tala Ut – Gör Skillnad, Speak Out
– Make a difference. För att nå förändringar hos människor och för att utveckla
samhället måste:
de sociala perspektiven beskrivas
den professionella rösten tydliggöras
dialogen mellan politik och
profession öppnas och respekteras.

Vision bjuder in till ett seminarium kring
vikten och villkoren för att Tala Ut. Vad
gäller kring yttrandefriheten, sociala medier och hur hittar vi en väg där det professionella sociala arbetet får återverkningar på socialpolitiken? Seminariet
kommer att hållas på engelska.
Medverkande: Gudrun Schyman, frilansfeminist och i grunden socialarbetare, Daniel Falk, förbundsjurist på Vision,
samt flera representanter från Vision.
Anmäl dig till konferensen på www.
swsd-stockholm-2012.org

Internationell student
konferens på Social
högskolan
Stockholm 10 juli
10 juli ordnas studentkonferens på Socialhögskolan i Stockholm. Vision är
utställare och medverkande organisation. Huvudtalare är Malcolm Payne,
professor och socialarbetare i London. Han kommer också att föreläsa på

världskonferensen. Studentkonferensen har två huvudteman: Human rights
and Social work in a student perspective. Dagen kommer att avslutas med en
gemensam fest. Läs mer på www.studentconference.se.

Stockholm Pride 2012

Tantolunden, Stockholm 31 juli - 4 augusti 2012
”Tillsammans” är temat för Stockholm
Pride 2012. TCO och dess medlemsförbund är stolt huvudsponsor för årets
festival. Under Prideveckan kommer
TCO:s alla medlemsförbund att finnas representerade i Prideparken och
dela ut information samt erbjuda rådgivning. Vision medverkar för att visa

vårt ställningstagande för ett öppet arbetsliv. Vi kommer att delta i seminarieverksamheten i Kulturhuset samt stå
i parken för att svara på frågor och berätta om Visions verksamhet.
Vill du gå med i paraden för Vision
och TCO, kontakta Andreas Brömster,
andreas.bromster@vision.se HS
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Det här kan du göra:
Bjud in till en schyst lunch,
after work eller fika på din
arbetsplats. Välj ett ämne du
tycker är intressant att diskutera
och ät något schyst ihop. Du kan
också bjuda in en föreläsare!
Jobba för mindre miljö- och
klimatpåverkan. Fråga din chef
om ni har en miljöpolicy, och
fundera över om du har möjlighet
att göra lika klimatsmarta val på
jobbet som hemma.
Påverka din arbetsgivare eller
din kommun eller landsting att
ställa schysta krav vid upphandling. Ställ frågan ”finns det några
riktlinjer?” till din chef eller till
politikerna. Skriv en motion till
fullmäktige, eller prata med den
ansvarige för upphandling om hur
det ser ut.
Läs mer på vision.se/fairunion.
Här hittar du tips om vad du lätt
kan påverka själv.

Fair Union – globala perspektiv
i det lokala fackliga arbetet
Vision är Sveriges första Fair Union. Men
vad är det, och vad innebär det egentligen? Det är ett ställningstagande från
Visions sida, och en logisk följd av våra
fackliga grundvärderingar.
Vi vill stå upp för schysta villkor för våra
medlemmar, på våra arbetsplatser. Då håller det inte att vi själva gör affärer med företag som inte har kollektivavtal, eller köper varor som har inneburit kassa villkor
för dem som producerat dem. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår
egen arbetsplats, eller ens vid vårt lands
gränser. Vi vill ta ansvar så långt det bara
går. Det är därför vi är en Fair Union.
Vad är Fair Union?
Många förknippar Fair Union med Fairtrade. Och det stämmer att vi försöker
köpa Fairtrade-märkta och ekologiska varor så mycket vi kan, och att våra medlemmar påverkar sina arbetsplatser att göra
detsamma. Men Fair Union är så mycket
mer! För Vision handlar det främst om två
saker. Att rannsaka oss själva, och eftersträva att vi lever som vi lär. Och att ge
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våra medlemmar inspiration, verktyg och
en plattform för att själva kunna engagera
sig och påverka på sin arbetsplats.
För oss är en Fair Union att arbeta för
ett schyst arbetsliv, både i Sverige och i
andra länder. Det är inte bara vi som ska
ha rätt att organisera oss och sluta kollektivavtal. Vi är dessutom aktiva internationellt. Dels genom utvecklingssamarbeten
för demokrati och mänskliga rättigheter,
dels genom att vi påverkar inom EU och
resten av världen genom att vara med i olika internationella fackliga organisationer.
Vi tycker att ett fair arbetsliv förutsätter en hållbar samhällsutveckling med
mindre miljö- och klimatpåverkan. Att
inte behöva bidra till onödig miljöförstöring på jobbet är något som vi som fackförbund kan påverka.
Kommuner och landsting är stora konsumenter, både av varor och tjänster.
Varje upphandling är ett tillfälle att uppmuntra schysta arbetsvillkor. När arbetsgivarna köper varor och tjänster för skattepengar vill Vision att de som gör jobbet
ska ha schysta villkor. Det gäller lön och
arbetsmiljö på fabrikerna utomlands,

men också när offentlig verksamhet upphandlas och drivs privat på hemmaplan.
I vårt eget arbete har vi granskat oss
själva, och ändrat på många saker. Men vi
är inte färdiga, utan arbetet med att vara
en Fair Union är ständigt pågående. Det
handlar om allt från att minska vår miljöpåverkan till att jobba för att fler kommuner och landsting har schysta krav vid
upphandlingar.
Vad händer lokalt?
Vision kan göra mycket som organisation,
men det allra viktigaste arbetet är det som
alla medlemmar och förtroendevalda gör
på hemmaplan. Det kan handla om att se
till att arbetsplatsen köper in Fairtrademärkt kaffe eller ekologisk frukt, att kommunen där man jobbar blir en Fairtrade
city, eller att landstinget ställer schysta
krav vid upphandling. Det kan vara att
anordna en klädbytardag, eller att påverka chefen så att man kan källsortera även
på jobbet.
Mer om vad Fair Union innebär kan du
läsa på affischen. Sätt gärna upp den på
din arbetsplats! SF

Ledare i Vision skapar
engagemang
Ledare i Vision är en ledarskapsutbildning som har till syfte att hitta framtida ledare
i Vision, och sporra deras engagemang. Den riktar sig främst till de under 35 som är
intresserade av att engagera sig fackligt, och ska ge dem modet och verktygen att ta på
sig ansvar – men inte nödvändigtvis i traditionella former.

Utbildningen har funnits sedan mitten på
00-talet, och varje år är det 80 till 120 personer som söker men bara ett knappt 20tal som blir antagna.
Av dem som har gått Ledare i Vision sedan starten har nästan alla tagit på sig ett
fackligt uppdrag, på olika sätt. Dessutom
har det gett oväntade resultat – som att
deltagare i Ledare i Vision har tagit initiativ till de framtidsgrupper som nu finns
och engagerar många på flera ställen i landet. Andra har engagerat sig i Fair Union,
eller drivit frågan om schyst offentlig upphandling på hemmaplan.
Mikaela Peltz är 25 år gammal och aktiv
i Vision i Gällivare, där hon sedan i höstas
sitter i avdelningsstyrelsen. Hon sökte till
Ledare i Vision efter att ha läst om utbildningen på webbplatsen och tyckt att den
verkade intressant, både privat för bra erfarenheter att ta med sig i arbetslivet och
i det fackliga engagemanget.

tigt vad jag skulle vänta mig. Redan efter halva första dagen så var jag upprymd
och verkligen inspirerad att fortsätta jobba fackligt. Bäst hittills var andra träffen
när psykologen Lars Svedberg pratade
om grupper och ledarskap. Det gav jättemycket. Jag gillade också att vi fick läsa
på lite innan vi sågs, så att man var förberedd.
I Ledare i Vision ingår att arbeta aktivt
mellan träffarna. Det kan handla om att
läsa in sig på material för att hinna tänka
och förbereda sig innan nästa träff, eller
att göra Visions e-utbildningar. Varje deltagare får också en mentor, som de träffar
regelbundet.
– Jag har hittills hunnit träffa min mentor två gånger, och dessutom fått med mig
uppdrag mellan träffarna att arbeta med
själv. Det är roligt, det sporrar mig att
göra sådant jag inte gjort tidigare eller ta
reda på nya saker.

Ni har haft två träffar än så länge,
hur har det varit?
– Jättebra! Jag var väldigt förväntansfull
inför första träffen, men viste inte rik-

Vad tar du med dig från utbildningen
Ledare i Vision?
– Oj. En sak jag tar med mig är hur Vision
är uppbyggt som organisation. Det känns

Nytt i Visions profilbutik
Hur mycket kan du om vårt klimat och vår
miljö? Eller kommer du kunna kamma
hem alla Vision-frågor? Visions Eco M.I.G
är ett sällskapsspel och består av över 500
frågor om vårt klimat och miljö. Frågorna
är uppblandade med allmänna kunskapsfrågor samt frågor om Vision. Kategorier:
Nu & Då, Nöje & Kultur, När & Fjärran,
Sport & Blandat och Natur & Teknik.

Pris: 210kr/
styck varav
5 kr från varje
spel oavkortat går till
WWF.
Alla priser i Visions profilbutik inkluderar frakt, packning, emballage och
moms. Dessutom är alla produkter fair.

Mikaela Peltz

värdefullt och viktigt för då får man veta
hur andra har det, och inser att det kan
vara så olika i samma organisation beroende på var man befinner sig. Det gör att
man ser ledarskapet i ett större perspektiv. Man får lyfta blicken från sin egen lilla
avdelning. Jag är så tacksam att jag får gå
den här utbildningen, det är helt rätt satsning av Vision. SF

Nytt mötesmaterial:
Arbetets förutsättningar
– nyckeln till en bra
löneutveckling
Nu finns ett nytt seminarieupplägg,
”Arbetets förutsättningar – nyckeln
till en bra löneutveckling” som kan
användas på medlemsmöten. En bra
arbetsmiljö ger ett bättre resultat –
även i din plånbok!
Seminariet tar ca 45 minuter och
ska leda till att medlemmarna får ett
nytt perspektiv på vikten att lyfta sina
frågor om arbetsmiljön med sin chef,
i vardagen och vid utvecklingssamtalet. Materialet kan användas av såväl
ombudsmän som förtroendevalda.
Tanken är att koppla upplägget till
Visions material om utvecklingssamtalet, men det kan även köras fristående. Till bilderna finns ett talarstöd
för den som håller i seminariet.
Använd underlaget för till exempel ett frukost- eller lunchmöte med
medlemmar och potentiella medlemmar, för att inspirera fler att påverka sin arbetssituation.
Mötesmaterialet finns på
vision.se/fortroendevald/inspiration

vision.se/profilbutik
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Kompassen utvärderar
era utbildningar
Har du koll på vad deltagarna tycker
om de utbildningar ni ordnat? Verktyget
Kompassen, som Visions utbildningsgrupp använder, är tillgängligt även för
dig som är utbildningsansvarig och arrangerar utbildning för din avdelning, eller ditt nätverk.

– Det var en lite pirrig tid att vänta de
där veckorna innan jag fick kvittot på hur
deltagarna uppfattat mig och min första
utbildning, säger Nadia.
– Kompassen är ett bra verktyg för utvärdering som utvecklar både mig och Vision, fortsätter Nadia.

Kompassen är en digital utvärdering som
kommer direkt till utbildningens deltagarnas e-postadress i anslutning till utbildningens sista dag. Deltagarna klickar
på länken och genom att ta ställning till
olika påståenden om utbildningen får vi
en bild av deltagarnas upplevelse. Påståendena handlar om hur kursledarna til�lämpat Visions utbildningspolicy, vilka
ämnesområden som man arbetat med
och hur deltagarna fått vara delaktiga i
utbildningen.
– Vi använder Kompassen i alla våra egna
utbildningar sedan ett
år tillbaka, säger Marie
Holmgren, utbildningsansvarig i Vision region
Marie Holmgren
Skåne, sektion 6.
– Den ger oss kunskap om vad deltagarna tycker om utbildningen och vad vi
ska tänka på till nästa gång. Dessutom
kan vi återkoppla resultatet till deltagarna, inte allt förstås, men sådant som vi ser
i utvärderingen och tar fasta på. Det kan
till exempel vara ett förslag från en deltagare om tema för nästa ombudsträff.
Deltagarna får också bedöma kursledarnas pedagogiska förmåga och ämneskompetens. Nadia
Odeh är en av de kursledare som gick den senaste kursledarutbildningen i vintras.

Så här gör du om du vill
använda Kompassen:
Registrera utbildningen i KursIT, Visions kursadministrativa system. Om du
inte använder det idag, be att få en introduktion av den som är KursIT-ansvarig på
Visions center i din region. Kontrollera
att samtliga deltagares mejladresser finns
inlagda.
Mejla någon av utbildningssamordnarna (mejladress hittar du på utbildningssidorna på vision.se). Mejlet ska
innehålla uppgifter om datum, plats och
kursledarnas namn. Skriv också under
vilket namn utbildningen är registrerad i
KursIT. De här uppgifterna kan du skicka
i god tid, men uppdatera deltagarförteckningen samma dag som utbildningen genomförs för att kvalitetssäkra att rätt deltagare får utvärderingen.
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I anslutning till utbildningens sista dag
skickar samordnaren ut Kompassen till
deltagarna. Ungefär 3-4 veckor efteråt får
du tillbaka en sammanställning som stapeldiagram med deltagarnas upplevelse
av utbildningen. Spara stapeldiagrammet, det är ett bra underlag när ni planerar utbildning nästa gång.
Har du frågor, kontakta den som är utbildningsansvarig på ditt regionala center.
/Annelie Elgevi

Senaste nytt om avtal
4 juni blev avtalet för Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg klart, och
den 8 juni fick alla anställda i Svenska
kyrkan ett nytt avtal. Allt om innehållet i de nya avtalen finns på vision.se/
avtal2012
Håll utkik efter fler nya avtal på Visionbloggen, blogg.vision.se.
Frågor och svar om det nya löneavtalet
för kommuner, landsting och Pacta, och
en genomgång av förändringarna i AB
(Allmänna Bestämmelser) hittar du på
förtroendevaldas sidor.
vision.se/avtal-fv

Visions karriärtjänster
uppskattade

– nominera under hösten
I år fyller skyddsombudet 100 år, som
vi skrev om i Aspekten nr 2 2012. För
att uppmärksamma skyddsombuden lite extra kommer en tävling efter
sommaren. Alla medlemmar och förtroendevalda kan nominera skyddsombud som jobbar på ett bra sätt,
och varje månad under hösten utses
”Månadens skyddsombud”. Mer om
det här kommer i kommande Aspekten
och mejl-Aspekten.

Nästan alla som använt Visions karriärtjänster tycker att karriärcoachen de pratat med var bra eller mycket bra. Det visar
en undersökning som Vision gjort under
våren. Tipsa medlemmarna om karriärtjänsterna!

I undersökningen frågade vi hur de som
använt sig av våra karriärtjänster upplevt dessa. 93 procent upplevde dem som
bra eller mycket bra. 62 procent säger att
karriärcoachningen har hjälpt dem mycket eller ganska mycket utifrån den situation som de befann sig i då de anmälde
sig till tjänsten. 94 procent tyckte att karriärcoachen som de pratade med var bra
eller mycket bra, och många av medlemmarna skriver hur de blivit hjälpta. Karriärcoacherna får många lovord.
Vad gäller CV-granskningen svarar 92
procent att helhetsintrycket av tjänsten är
bra eller mycket bra. Återkopplingen de
fick på sitt CV tycker 88 procent var bra
eller mycket bra. Drygt hälften svarar att
de ändrat mycket eller ganska mycket i sitt
CV efter den feedback som de fick.
Bland kommentarerna framgår att flera
fått jobbet som de sökt, och att de har fått
beröm för fina ansökningshandlingar.
Prova Visions karriärtjänster, och tipsa medlemmarna om dem. Karriärtjänsterna finns till för alla som vill utvecklas i
sitt jobb, inte bara för dem som söker nytt
arbete. Du kan ha stor nytta av karriärcoachningen i dina utvecklingssamtal till
exempel. ES

Skyddsombudet 100 år

A-kassan finns på Facebook
Nu finns Arbetslöshetskassan Vision på
Facebook.
www.facebook.com/akassanvision
Fler Vision-relaterade sidor på Facebook:

En skjuts i karriären
Medlemmar i Vision har utan kostnad tillgång till Visions karriärtjänster.
• Koll på karriären: Visions karriärcoacher stödjer medlemmarna
med att ta reda på vad de kan, deras egenskaper och vad som motiverar dem. Detta sker genom tester och telefonsamtal.

Visions egen sida:
www.facebook.com/Visionfacket
Flera av Visions center, avdelningar och
klubbar har också egna sidor på Facebook.
Student i Vision:
www.facebook.com/StudentIVision

• CV-granskning: Få ditt CV och
personliga brev granskade av CVcoachen – och öka dina chanser
att få komma på anställningsintervju.
• Intervjuträning: Slipa intervjutekniken med en av Visions karriärcoacher, som håller en träningsintervju med dig.
Läs mer på vision.se/karriar

Hänt i förbundsstyrelsen
Carin Neanro berättar om förbundsstyrelsens möte i maj.
– Vi pratade mycket om motionssvaren.
Det tog en hel del tid i anspråk, eftersom
vi fått in många motioner och det är väldigt viktigt att de får rätt svar.
– Hur vi ska jobba på förbundsmötet
diskuterade vi. Vi försöker få till nya ar-

betssätt, och det är spännande. Förmötena gjorde vi en grovplanering för, och
delade upp dem mellan oss i förbundsstyrelsen.
– När det gäller avtal fick vi en lägesrapport, men vid sammanträdet var det
nya avtalet för kommun, landsting och
Pacta ännu inte klart.

Carin Neanro
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Sverige
Posttidning B

Var med i sommarens
boktävling
Skicka in ditt bästa rekryteringsargument till oss och vinn en av förbundsstyrelsens favoritböcker!
Vi drar 10 vinnare i början på augusti och presenterar de vinnande argumenten på vision.se.
Gå in på vision.se/boktavling och lämna ditt bidrag. Tävlingen är öppen fram till sista juli.
Anders Blom
Bok: Guds clowner
Författare: Morris West
En ”framtidsvision” som utspelar sig omkring 1990. Den politiska situationen i
världen är på högspänning, krigsstämningarna piskas upp av mäktiga ekonomiska krafter. Ända in i Vatikanen når
dess inflytande. Historien rör sig kring
en påve som har visioner, och som påstår
att han haft direktkontakt med Gud, och
kring Atha, en ung syrier som inte är en
vanlig man: han har ett uppdrag...
En bok som griper läsaren på djupet,
en bok som ger mersmak, en bok som
gör att du som läsare tillbringar regniga
sommardagar på antikvariat för att hitta
Morris Wests övriga böcker (finns också
på välsorterade bibliotek).
Anna-Lena Danielsson
Bokserie: Askungar, Tusenskönor
och Änglavakter
Författare: Kristina Olsson
Jag vill sommartipsa om en svit av pocketböcker som är riktigt, riktigt spännande.
Tre fullgångna deckare där historierna är
så väl berättade att man rycks med i den
civila utredaren Fredrika Bergmans liv,
det är svårt att släppa böckerna ifrån sig.
Maud Gustavsson
Bok: Den farliga leken
Författare: Marie Jungstedt
Författaren har skrivit ett flertal kriminalromaner sedan 2003. Återkommande i
böckerna är kriminalkommissarie Anders
Knutas och journalisten Johan Berg, och
skådeplatsen är Gotland. Lite spänning
att ta med i strandväskan, vid hängmattan eller var du än är och njuter av sommar och välförtjänt ledighet.

Veronica Karlsson
Bok: Niceville
Författare: Kathryn Stockett
Om förtrycket av svarta i 60-talets amerikanska söder. Har allt; sorglig, fängslande, rolig, upplysande och engagerande.
Skildrar även gränsöverskridande vänskap på ett väldigt fint sätt och det bästa av allt: den visar att normer går att utmana och att förändring är möjlig. Finns
även som film, men boken innehåller så
mycket mer.

Annica Skoglund
Bok: Kvinna i grönt
Författare: Arnaldur Indridason
En härlig deckare som är helt hopplös
att lägga ifrån sig. En intrig som sakta
byggs upp, historia gör sig påmind, vuxna minns sin barndom och sen löses även
ett mord. Kan rekommendera den som
ljudbok: Pale Olofsson läser de isländska
namnen ljuvligt! Denna har några år på
nacken, så därför finns det fler att hämta
efter att du läst denna.

Carin Neanro
Bok: Sommardöden
Författare: Mons Kallentoft
Boken handlar om kriminalinspektör
Malin Fors och hennes kollega Zeke. Den
utspelar sig i Östergötland, närmare bestämt i Linköping. En väldigt varm sommar inträffar flera hemskheter där unga
tjejer är inblandade, en hittas virrande
naken i en park, en anmäls försvunnen
av sina föräldrar och man gör en hemsk
upptäckt vid en badplats. Det är en spännande bok som är svår att lägga ifrån sig!

Mikael Stillman
Bok: Radhusdisco
Författare: Morgan Larsson
Radhusdisco handlar om Morris som
växer upp i Sverige i slutet av sjuttiotalet
och början av åttiotalet. Morris är en kille
som tänker och grubblar mycket över livet, många av hans grubblanden känner
jag igen mig i och skrattade mycket åt dels
själva innehållet i boken och även mina
egna tankar som dykte upp under läsningen. Morgan Larsson är även en bra
radiopratare i programmet Christer i P3.

Martin Persson
Bok: Bla Bla Bla, 600 helt nya otroligt onödiga fakta.
Författare: Fredrik Colting
En klockren sommarbok, du hinner lära
dig några fakta varje dag för att kunna diskutera lagom kul saker vid grillen, på fisketuren eller i bästa fall rusta dig inför TPspel med ingifta släkten. Dessutom fakta
du garanterat inte har nytta av på jobbet,
så hjärnan får verkligen semester och själv
bjuder du in till knasiga samtal. Tänk dig
fortsättningen på samtalet som inleds med
att Elvis hade c i musik i skolan eller att
George W Bush var cheerleader i skolan!

Sven-Erik Trulsson
Bok: Gengångare
Författare: Jo Nesbø
Sommar, sol, hängmatta, jordgubbssaft och bra bok – det kan knappast bli
så mycket bättre. Jag tar gärna något
lättsamt en deckare eller en biografi. De
gamla mästarna får anstå tills höstrusket sätter in. Nu väljer jag att återuppta
bekantskapen med Harry Hole och då
får det bli Nesbø`s senaste, Gengångare
(2011).

