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Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse för sektionen Pingst/EFK/SAM inom VISION Ekumeniska.
för verksamhetsåret 20210101-20211231.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Ordförande Johan Valinder (Pingst), Stanley Karlman (Pingst), Hanna Willermark (SAM),
Lars-Gunnar Wettebrand (SAM).
Karl-Oskar Fredriksson (EFK) valdes vid årsmötet med blev av personliga skäl tvungen att
avsluta sitt uppdrag under våren.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Under året har alla
sektionsstyrelsemöten skett digitalt via Zoom eller Teams. Då våra ledamöter finns utspridda i
olika delar av landet har merparten av våra möten även innan pandemin skett på distans men
detta år har vi jobbat helt på distans.
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
Under året har vi blivit involverade i ett antal förhandlingar av olika karaktär. Flera ärenden
som berört medlemmar inom Pingst, EFK eller SAM har hanterats av vår
Avdelningsordförande Stefan Lindetun. Ett antal ärenden har också hanterat av medlemmar i
sektionsstyrelsen.
Rekrytering
Vårt rekryteringsarbete sker i vanliga fall främst på konferenser, pastorsdagar mm där många
potentiella medlemmar finns på samma ställe. ”Pingst Pastor” som anordnas årligen i
Stockholm i januari blev detta år inställt pga. pandemirestriktionerna. SAMs och EFKs
medarbetardagar under hösten kunde vi dock närvara vid vilket kändes roligt. Vi har också vid
flera tillfällen kunnat delta i digitala möten då vi bl.a. mött avgångsklassen på
pastorsutbildningen ALT för att tala om arbetslivsfrågor.
Skyddsombud
Under året har vi stärkt vårt arbete med lokala skyddsombud. Vi har uppdaterat våra register
för att få bättre överblick gällande vilka som faktiskt är skyddsombud. Vi har också inbjudit
ombuden till en digital träff. Vid denna träff ledde vårt huvudskyddsombud (Pär Götefeldt,
Ekumeniakyrkan) samtal omkring uppdraget som skyddsombud.
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Vid verksamhetsårets slut hade sektionen 467 medlemmar (vilket innebär en minskning med 8
medlemmar gentemot föregående år).
För styrelsen i sektion Pingst/EFK/SAM, VISION Ekumeniska

Johan Valinder, ordförande
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