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Inledning 
Allt fackligt arbete börjar på den lokala arbetsplatsen, oavsett hur få eller många som 
arbetar där. Hur är arbetsmiljön, vad säger avtalet om arbetstiden, måste jag använda min 
egen telefon, kan någon kräva att jag ska svara på mejl under semestern – fackliga frågor 
som rör var och en, men som vi bär tillsammans i Vision ekumeniska. Vår fackliga rörelse 
finns inte för att undergräva församlingen och göra det svårt att vara arbetsgivare. Vi finns 
för att lagar ska följas, för att arbetsrätt och god arbetsmiljö måste fungera även i en kristen 
församling. En god arbetsmiljö för medarbetaren är en god arbetsmiljö också för alla som 
finns med i kyrkans liv. 
 
Vision ekumeniska har fyra arbetsuppgifter: 
Kollektivavtal – det nu gällande avtalet löper ut 2020 09 30. Här får vi stort stöd av förbundet 
Vision som ser till att vårt avtal följer andra avtal som Vision tecknar. Sektionen har att 
bevaka medlemmarnas önskemål inför förhandlingarna. Medlemsenkäten i början av varje 
år ger en bra bild av medlemmarnas åsikter. 
 
Arbetsrätt – under året har sektionen genomfört 9 protokollförda MBL- förhandlingar om 
förändringar i tjänster och bidragit till 3 lokala överenskommelser när parterna valt att 
avsluta en tjänst. Sektionens ledamöter sköter förhandlingarna själva. Under året gick flera 
ledamöter kurs i grundläggande arbetsrätt. 
 
Arbetsmiljö – varje enskild arbetsplats måste kunna leva upp till lagar och förordningar kring 
arbetsmiljö. Styrelsens ledamöter har mandat att vara skyddsombud. Framför allt är det den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön som står i fokus för sektionens arbete.  
 
Rekrytering av nya medlemmar – Sektionen har 568 medlemmar (31/12 – 19). Det är 
ungefär 60 % av samtliga anställda i kyrkan. Det finns alltså utrymme att växa och varje 
medlem är viktig för att vi tillsammans ska vara starka. 
Styrelsens medlemmar har regelbunden kontakt med regionerna för att få var med i 
samband med medarbetardagar etc. Pastors- och diakonutbildningarna får återkommande 
besök. Under 2019 bjöd musikanställda in sektionen till ett samtal om deras arbetsvillkor. 
 
Kontakt med medlemmar 
Inom sektionen finns två klubbar, Immanuelskyrkan Stockholm och klubben för nationellt 
anställda inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Respektive klubb ansvarar för sina områden 
och sektionen ger det stöd som klubbarna frågar efter. Vid klubbarnas årsmöten 2019 var 
företrädare för sektionens styrelse närvarande. 
 
Sektionen möter medlemmar i samtal via telefon eller mejl, det kan gälla rådgivning i många 
olika frågor. Mer generella frågor – om föräldralön, pension, försäkringar – lämnar vi med 
glädje och tillförsikt till Vision Direkt 0771-440000. Där finns duktiga medarbetare som 
snabbare och bättre ger svar på den typen av frågor. 



 
Vid några tillfällen under 2019 har styrelseledamöter deltagit i rehabiliteringsmöten mellan 
medlem och arbetsgivare. Resurserna räcker inte till för att göra detta varje gång det uppstår 
ett behov, men det är en viktig del av vårt uppdrag. Arbetsgivaren har ett ansvar för 
rehabilitering efter sjukskrivning, och ibland är det nödvändigt med extra stöd vid dessa 
möten. 
 
Konferenser 
Sektionen fanns med vid Vinterkonferensen med monter och ansvar för ett seminarium. 
Vid kyrkokonferensen hade sektionen möjlighet att vara närvarande med en gemensam 
monter med Arbetsgivaralliansen. Det gav kontakter och många samtal. Det är rätt unikt att 
två parter delar på utrymmet vid ett sådant tillfälle. Skälet var att vi vill samma sak – när 
medarbetare har det bra, mår ofta församlingen bra.  
 
Årsmötet 
I samband med Vinterkonferensen i Göteborg 10 januari hölls sektionens årsmöte. Ett 70-tal 
medlemmar deltog aktivt i samtal och beslut.  
 
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Pär Götefelt, ordförande, Ingela Wikander vice 
ordförande, Niklas Björklund, Ulrika Fridborg Doyle, Torgny Johansson, Pontus Norshammar 
och Lasse Vallmoss. Styrelsen fördelar inom sig uppgifter och ansvar för olika områden. 
Ledamöterna har rätt att få ersättning för förlorad arbetstid när förtroendeuppdraget tar 
mycket tid. Styrelsen har haft 4 möten via Skype och 3 fysiska möten 
 
Ekonomi 
Avdelningens styrelse är ansvarig för ekonomin. Sektionen får de medel vi önskar för kontakt 
med medlemmar, rekrytering, årsmöten mm. Equmeniakyrkan sa under hösten 2019 upp ett 
avtal om ersättning för facklig tid. Avtalet har de senaste åren gett avdelningen c:a 100 000:-
/år. Arbetsgivarens ersättning för fackligt arbete är en viktig fråga framöver. 
 
Avslutning 
När församlingen i Jerusalem omkring år 48, skickar ett brev med en överenskommelse till 
församlingen i Antiokia (Apg 15:29) avslutas det med orden Allt gott! En önskan om 
välbefinnande på alla livets områden. Det är väl ett fantastiskt mål för en facklig rörelse – att 
önska sina medlemmar – och arbetsgivarna – allt gott! På vägen dit behövs Vision ett tag till! 
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