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Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse för sektionen Pingst/EFK/SAM inom VISION Ekumeniska.
för verksamhetsåret 20180101-20181231.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande funktionärer:
Ordförande Johan Valinder (Pingst), Stanley Karlman (Pingst), Rune Jonsson (EFK), Martin
Olofsgård (SAM), Suppleant Ulrika Ramstrand (Pingst)
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten varav tre möten varit via telefon.
För första gången i vår sektions historia har vi under detta verksamhetsår haft representanter
från alla tre samfund som vi har fackligt ansvar för! Vid föregående årsmöte valdes Martin
Olofsgård in i styrelsen. Martin representerar SAM och arbetar som pastor i Nässjö Alliansoch Baptistförsamling. Detta ledde också till att vi i den 29 augusti hade styrelsemöte på SAMs
huvudkontor i Jönköping där vi fick möta personal och ha ett givande samtal med Ordförande
för SAMs Medarbetarförbund – Samuel Drewitz.
Rådgivning
Sektionen möter medlemmar i samtal via telefon eller mejl, det kan gälla rådgivning i många
olika frågor. Mer generella frågor – om föräldralön, pension, försäkringar försöker vi hänvisa
till Vision Direkt 0771-440000. Där finns duktiga medarbetare som snabbare och bättre ger
svar på den typen av frågor.
Förhandlingar
Likt år 2018 har år 2019 varit ett förhållandevis lugnt år när det avser förhandlingar. Vissa
ärenden som kommer till Vision Ekumeniska från de samfund vi ansvarar för kommer direkt
till vår avdelningsordförande vilket leder till att de inte hamnar på bordet i vår sektionsstyrelse.
Rekrytering
Vårt rekryteringsarbete fokuserar vi främst till konferenser, pastorsdagar mm där många
potentiella medlemmar finns på samma ställe. Även detta år var vi inbjudna till alla tre
samfundens pastorsdagar eller medarbetardagar. Vi medverkade vid SAMs medarbetardagar på
Gullbrannagården i september och Pingst pastor i Stockholm i januari. Tyvärr hade vi dock
ingen som kunde representera Vision Ekumeniska vid EFKs medarbetardagar i november på
som även detta var på Gullbrannagården.
Under året har vi också funnits på plats på Nyhemskonferensen, Pingsts utbildning ”Ny i
tjänst” och vi har mött avgångsklassen på pastorsutbildningen ALT för att tala om
arbetslivsfrågor.
Att vi nu är en samarbetspart som i fler och fler avseenden räknas med i våra samfund ser vi
som något väldigt positivt. Så var det inte om vi bara blickar ett par år tillbaka i tiden.
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Vid verksamhetsårets slut hade sektionen 440 medlemmar (vilket innebär en ökning med 29
medlemmar gentemot föregående år).
För styrelsen i sektion Pingst/EFK/SAM, VISION Ekumeniska

Johan Valinder, ordförande
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