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Vision ekumeniska är en liten avdelning inom förbundet Vision. Sektion Equmeniakyrkan utgör 
ungefär hälften av avdelningens medlemmar. Varje enskild medlem är viktig. Det är tillsammans 
som vi bygger vår fackliga organisation, det är när vi gör saker tillsammans som styrkan blir tydlig. 
Varje enskild del = vi tillsammans.  
 
Vision ekumeniska har som facklig organisation fyra huvuduppgifter 
 
1 Kollektivavtal 
Det avtal som gäller nu sträcker sig fram till 2020 09 30. Avtalet omfattar bla lönejusteringar 1/10 
varje år. Tillsammans med kollektivavtalet finns flera partsgemensamma överenskommelser som 
tillsammans utgör spelreglerna för samverkan med arbetsgivarna.  
 
2 Arbetsrätt 
Genom förhandlingar och överläggningar med arbetsgivare löser vi tvister och kommer fram till 
överenskommelser, som accepteras av båda parter. Under 2018 har det varit färre förhandlingar än 
tidigare år. Vi hoppas att det beror på att det är ett bra samtalsklimat på våra arbetsplatser så att 
saker löser sig innan det leder till förhandlingar. 
Styrelsens medlemmar ger ofta råd och svarar på medlemmarnas frågor via telefon och mejl. Under 
kommande år intensifieras utbildningen i arbetsrätt för förtroendevalda i sektionen. 
 
Under året har Vision ekumeniska medverkat i minst 10 MBL-förhandlingar och minst 3 
överenskommelser mellan medlemmar och arbetsgivare i Equmeniakyrkan. 
 
3 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön ser väldigt olika ut för medlemmarna. Nationellt anställda och medarbetare i de stora 
församlingarna har rutiner för skyddsronder och en organisation med skyddsombud. För mindre 
arbetsplatser ska sektionens styrelseledamöter fungera som skyddsombud. 2 styrelseledamöter 
finns med i en arbetsgrupp om medarbetares arbetsmiljö som Equmeniakyrkan ansvarar för, 
GAFFA-gruppen. 
 
Arbetet med att göra skyddsronder kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har fortsatt. 
Det kan vara ett värdefullt instrument för att lokalt i en församling samtala om hur arbetsmiljön kan 
utvecklas och bli bättre. En bra arbetsmiljö för medarbetare är en bra miljö för alla i och nära 
församlingen.  
 
Under året har sektionen genomfört 2 protokollförda skyddsronder. 
 
4 Rekrytering 
Vision ekumeniska organiserar idag knappt 60 % av de anställda i Equmeniakyrkan. Målet är flera 
ska bli medlemmar. Avdelningen siktar på 1300 medlemmar i slutet av 2019, då behöver vår sektion 
öka till 650 från dagens ungefär 560.  



Alla kan vara med och rekrytera kollegor. På hemsidan finns information hur det går till. 
Avdelningen har under året tagit fram en ny folder för att underlätta rekryteringen. 
Styrelsens ledamöter deltar regelbundet i regionsamlingar och liknande, för att synliggöra 
sektionen och på det viset kunna möta nya medlemmar.  
 
Årsmötet 2018 
Årsmötet hölls i samband med avdelningens mötesplats i Stockholm 13 mars. Niklas Björklund och 
Lasse Vallmoss valdes till nya ledamöter. Maria Berglund och Maria Brunander avtackades efter 
flera år i styrelsen.  
 
Styrelsen 
Under året har styrelsen träffats vid 3 tillfällen, varav en gång på kansliet i Alvik för att möta 
klubbens styrelse. 4 gånger har styrelsen haft sammanträden över Skype. Två gånger varje år möter 
sektionens styrelse övriga sektionsstyrelser för överläggningar. På det sättet stärks insikten att vi 
bedriver vårt fackliga arbete tillsammans med medarbetare i andra samfund.  
Ingela Wikander, Torgny Johansson och Pär Götefelt är sektionens representanter i avdelningens 
styrelse. 
 
Klubbar 
Vår sektion har två aktiva klubbar, en för de nationellt anställda i Equmeniakyrkan och Equmenia 
samt i Immanuelskyrkan, Stockholm. På större arbetsplatser är det möjligt att bilda klubb, för att på 
det sättet stärka det lokala fackliga arbetet. Möjligheten finns också om någon vill vara fackligt 
ombud i ett område där det finns flera mindre arbetsplatser. Styrelsen ser mer än gärna sådana 
initiativ. 
 
Till sist 
Vision ekumeniska, sektion Equmeniakyrkan – en liten organisation med stort uppdrag. Det 
övergripande målet är att kyrkan ska vara den bästa arbetsplatsen. Mycket är gott och vi utför våra 
uppgifter i både tro och med kallelsemedvetenhet. När det ändå inte fungerar, det är då vi är starka 
tillsammans. Då behöver vi varandra. 
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