Så här fungerar
Visions
valutskott

Ett medlemskap i Vision handlar om
att du få ut så mycket som möjligt av
ditt arbetsliv och varje medlem väljer
själv hur. Ofta börjar det på arbetsplatsen där medlemmarna diskuterar sin
arbetssituation. Tillsammans väljer ni
era fackliga företrädare som representerar er i samverkan med arbetsgivaren
och inom Vision när våra idéer och
krav utformas.

lutskottets uppdrag synligt för medlemmarna och fånga upp intresserade
personer inför framtiden.

Ett valutskott har till uppgift att
ge förslag till en fungerade och aktiv
styrelse. Ofta är det på årsmötet som
medlemmarna väljer styrelseledamöterna. Det är viktigt att valutskottet har
en dialog med medlemmarna om vilka
behov som finns och vad olika fackliga
uppdrag kan innebära. Valutskottet ska
arbeta utifrån Visions värdegrund, mål
och stadgar.
Vision har medlemmar i många
olika yrken. Valutskottet behöver se till
att personerna som föreslås har olika
yrken och bakgrund för att tillsammans
kunna representera alla medlemmar.
I uppdraget ingår också att göra va-

Ta reda på mer om valutskottets
uppdrag på vision.se/valutskott

Som medlem kan du påverka
valen genom att tipsa valutskottet om
tänkbara personer eller nominera dig
själv till ett fackligt uppdrag. Se till att
delta i valen av fackliga företrädare på
årsmötet.

Vision Direkt
Alla vardagar mellan 8-20
telefon 0771 44 00 00
e-post visiondirekt@vision.se

Tre nivåer:
Visions valutskott arbetar på tre
nivåer: lokalt, regionalt och centralt. Varje nivå har sitt uppdrag och
ingen nivå är överordnad den andra.
Lokalt
Varje avdelning och klubb i Vision
bör ha ett valutskott. Valutskottet ska ha en direkt dialog med
medlemmarna för att hitta personer som är intresserade av fackliga
uppdrag.
	 Regionalt
I regionen kan det finnas ett regionalt valutskott som väljs på regionkonferensen. Regionala valutskott
förbereder val till bland annat RIM
( rådet för integration och etnisk
mångfald) och samordningsgrupp.
	 Centralt
Det centrala valutskottet förbereder och föreslår nyval, omval och
fyllnadsval till Visions förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen väljs
på förbundsmötet vart fjärde år.
Det centrala valutskottet har en
representant från varje region.

