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Det kommer väl knappast vara någon facklig fråga som lämnar stora spår efter sig 2020.  
Om 10 år kommer vi kanske inte ihåg att vi fick nytt kollektivavtal 2020 eller att vår sektion 
var uppe i 575 medlemmar före sommaren. Vi kommer inte att prata om löneutvecklingen 
eller enskilda förhandlingar som gjort skillnad för våra medlemmar. 
Pandemin kommer att slå ut mycket annat från året som gått. Och den har onekligen 
påverkat enskilda medlemmar i vår sektion och även hela sektionen. 
Flera medlemmar blev korttidspermitterade, en del mycket hastigt i mars. Arbetsuppgifterna 
har förändrats, tiden har använts till annat än det som var planerat.  
Förhandlingarna har genomförts digitalt, vilket ställer andra krav på hur själva mötet 
genomförs. Vi som sektionsledamöter har inte kunnat träffas på snart ett år utan mött 
varandra genom skärmar.  
 
En facklig organisation måste fungera när det är kris, när förutsättningarna förändras så 
snabbt. Då prövas det om organisationen håller och om medlemmarna får det stöd de har 
rätt att kräva.  
 
Organisation 
Avdelningen Vision ekumeniska har vid årsskiftet 2021 1193 medlemmar i sina tre sektioner.  
Ett nytt kollektivavtalet gäller från 1/10. Lönehöjningarna begränsas ju av det sk märket för 
hela arbetsmarknaden. Inom vårt område har det ändå visat sig att lönerna historiskt ökat 
mer än det som avtalet ger.  
Det finns nya skrivningar om vad som gäller för resor med egen bil i tjänsten och parterna är 
överens om att se över formuleringarna kring förtroendearbetstiden och arbetstiden under 
läger. 
Torgny Johannson, Ulrika Fridborg Doyle och Pär Götefelt har varit sektionens 
representanter i avdelningens styrelse. Ingela Wikander ingick i avtalsgruppen från vår sida. 
 
Sektion 
Efter att under våren fått ett antal nya medlemmar, är den aktuella siffran 554 medlemmar. 
Det är 14 färre än vid förra årsskiftet. Vi blir aldrig starkare om vi inte kan förmå alla med 
tjänst i Equmeniakyrkan att bli medlemmar. Alla får hjälpas åt att rekrytera medlemmar till 
Vision ekumeniska. 
Antal påbörjade förhandlingar under året var tio. Vid 1 förhandling avböjde medlemmen vår 
fortsatte medverkan och 2 förhandlingar pågår fortfarande. 
 
Medlemmar ber om råd i många olika frågor, det kan gälla löner, tankar kring ny tjänst, 
arbetsmiljö och inte minst hur vi hanterar arbetstiden. Frågor om A-kassan och pension 
hänvisar vi med glädje till de som kan det bättre på Vision direkt och Visions A-kassa. 
 
Sektionsklubbar 
Våra två sektionsklubbar har under året haft mycket att göra var och en på sitt håll. Klubben 
för nationellt anställda har arbetat med arbetsmiljöfrågor, förhandlingar kring nya och 



förändrare tjänster. En ledamot från klubben och en från sektionen fick möjlighet att delta i 
rekryteringen inför valet av kyrkoledare. 
Klubben i Immanuelskyrkan Stockholm har också hanterat många olika ärenden. 
 
Under året har båda klubbarna lyckats få genom att respektive arbetsgivare ersätter 
företrädare för klubben för facklig tid, dvs det är möjligt för ordföranden att inom ramen för 
sina tjänster utföra sina fackliga uppdrag. På arbetsplatser med flera anställda är det fullt 
möjligt att bilda en sektionsklubb. Ta gärna kontakt med sektionen så hjälper vi till med det. 
 
Årsmöte 2020 
Årsmötets genomfördes digitalt 31/3. Omkring 25 medlemmar deltog och var aktiva i 
omröstningar och dialog. Trots avstånd och distans kunde årsmötet genomföras på ett 
demokratiskt sätt. Svårigheten var att nå alla medlemmar med information om de praktiska 
förutsättningarna för årsmötet. 
 
Styrelsen 
Vid årsmötet omvaldes Pär Götefelt som ordförande. Till ledamöter valdes Ingela Wikander, 
Ulrika Fridborg Doyle, Lasse Vallmoss, Niklas Björklund, Torgny Johansson och Lena Huld, 
den senare som nyvald ledamot. Styrelsen har uteslutande möts digitalt under året. 
Styrelsen fördelar inom sig uppgifter som vice ordförande, sekreterare, rekryteringsansvarig 
och kontaktansvar till regioner och utbildningar. 
 
Utbildningar och kompetenshöjning 
Vision har som idé att alla förtroendevalda ska kunna genomföra förhandlingar. För andra 
året i rad erbjöd Vision en utbildning i arbetsrätt, denna gång en fördjupningskurs. Fyra 
personer från sektionen deltog. Ju flera som har förhandlingsrätt och vana från 
förhandlingar, ju bättre kan medlemmarna få stöd och hjälp. 
 
Till sist tackar vi för förtroendet att få leda vårt gemensamma fackliga arbete. Tack för att du 
vill vara medlem och tillsammans formar vi arbetet så att kyrkan blir landets bästa 
arbetsplats. 
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