
Dags att 
nominera!
Regionrådets årsmöte i Unionen Bergslagen
25 april 2019 ska välja: 

TILL REGIONSTYRELSEN

- ledamöter 
- suppleanter 
- ungdomsombud

- revisor  
- revisorssuppleant

- valberedare*)

*) Förslag på vem som ska ingå i regionens valberedning vidarebefordras  
   utan åtgärd till utskottet som väljs att bereda ärendet på årsmötet. 

TILL UNIONENS FÖRBUNDSRÅD TILL UNIONENS A-KASSA:

- ombud     - ombud  
- suppleanter   - suppleanter

Senast den 31 januari 2019
Tipsa valberedningen!
Använd nomineringsformuläret på unionen.se 
eller mejla dina nomineringar till:

Liselotte Lindén (valberedningens sammankallande)  
liselotte.linden@strangbetong.se

eller

Rolf Gårdnäs (valberedningens sekreterare)  
rolf.gardnas@unionen.se

Skriv ”valberedningen” i ämnesraden. 

Både klubbar och enskilda medlemmar kan  
nominera kandidater till uppdrag i regionen.

Senast den 28 februari 2019 
Påverka med motioner! 
Har du förslag på på vad Unionen ska tycka, tänka 
eller åstadkomma kan du skicka in motioner till  
årsmötet. Det går bra att göra när som helst under 
året men de som kommer in efter 28 februari får 
vänta till nästa årsmöte. 

Skicka motioner till: bergslagen@unionen.se 

Skriv ”motion” i ämnesraden. 

Klubbens årsmöte - utse ombud!
Det är bara registrerade ombud som har rösträtt på 
regionrådets årsmöte. Klubbarna väljer ombud på 
sina respektive årsmöten som hålls senast den 28 
februari. 

På arbetsplatser utan klubb kan medlemmarna utse 
ombud på ett medlemsmöte. Här gärna av dig till   
regionkontoret om du vill ha mer info eller hjälp 
med att ordna ett medlemsmöte på din arbetsplats: 
bergslagen@unionen.se.

Vill du veta mer?
Valberedningen  
Rolf Gårdnäs 019-17 46 18 
Liseotte Lindén 0730-39 96 01

Tf regionchef  
Jan Jansson 019-17 46 02.

Vill du hellre använda vanlig post än mejl kan du 
skicka nomineringar och motioner till: 

Valberedning/motioner 
Unionen Bergslagen  
Drottninggatan 38  
702 22 Örebro.

Förtroendevalda som har kvar sina uppdrag 
valda 2018 till och med årsmötet 2020:

Ordförande
Per Winbladh Relacom, Örebro

Ledamöter
Kristina Kanestad Eprioc, Örebro
Mai Jansson Stoneridge, Örebro
Kjell-Åke Soting Ericsson, Kumla

Revisor 
Sture Fagrell Munksjö Aspa Bruk, Olshammar

Valberedare 
Jesper Kvist Transcom, Örebro
Kristina J:son Karlsson Orica Sweden, Gyttorp
Denny Andersson Saab Dynamics, Karlskoga

Vem ska ha 
dessa uppdrag 

2019?

20192019
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