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Unionen Göteborg  
regionråd 2021
Regionrådet är Unionen Göteborgs årsmöte och äger rum nästa gång  
6 april 2021. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

I det här häftet kan du läsa om hur du påverkar Unionen Göteborg 
och om vilka val som kommer göras på nästa regionråd. 

Du som väljs till regionrådsombud kommer att få mer specifik information 
och en kallelse när mötet närmar sig. Det är viktigt att du kommer, eftersom 
det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som 
ska leda Unionen Göteborg. 

Praktisk information och kallelse 
TID: 6 april 2021
PLATS: Svenska Mässan (på grund av rådande pandemi blir det troligtvis ett 
kombinerat möte som hålls både fysiskt och digitalt). 
FÖR VEM: dig som väljs till regionrådsombud
FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV: Britt Alfredson, britt.alfredson@unionen.se
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV: Truls Johannessen,  
sammankallande i valberedningen, truls.johannessen@borealisgroup.com
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Så här påverkar du Unionen
Välj ombud
Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på 
klubbens årsmöte, som ska hållas senast den 28 februari. Ju fler medlemmar  
ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. 

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till  
regionrådet på ett medlemsmöte. 

Om ni har ett arbetsplatsombud på din arbetsplats är det vanligtvis den  
personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan  
också ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att välja 
region rådsombud. Regionen kommer också att kalla medlemmar utan lokal 
klubb eller arbetsplatsombud som inte själva haft ett medlemsmöte till ett 
särskilt möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som närvarar.

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du 
till ett särskilt möte där ni som är närvarande kan välja ombud till region-
rådet. Dessa möten ska hållas i januari eller februari av regionen. 

Nominera
Alla medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nominera. Vem som helst 
kan nomineras (föreslås) till de olika uppdragen förutsatt att personen är 
yrkesverksam medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem i  
Unionen Göteborg. Pensionärsmedlemmar kan inte nomineras. Längre fram 
i det här dokumentet kan du se vilka förtroendeuppdrag du kan nomine-
ra till. Glöm inte att fråga den du vill nominera om hen vill ta uppdraget! 
Nominera direkt på Unionens webb, via blanketten på sista sidan i det här 
dokumentet eller via mejl till: Nominering.goteborg@unionen.se

Du kan nominera från och med 1 november 2020 till och med 31 januari 
2021. 

Motion
Det fina med en medlemsdriven organisation är att alla medlemmar har 
möjlighet att påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner 
(förslag). En motion är ett förslag vad Unionen ska tycka, tänka eller åstad-
komma. Motionen tas sedan upp på regionens årsmöte. Tips på hur du  
skriver en bra motion finns på Unionens webbsida (sök på ”motion”).  
Motioner skickas till: Regionstyrelsenigoteborg@unionen.se. Sista datum för 
att skicka in motioner till regionrådet är 28 februari 2021.

mailto:Nominering.goteborg%40unionen.se?subject=
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Alla medlemmar kan 
nominera (föreslå) 
personer till de olika 
uppdragen, till exempel 
styrelseordförande, 
ledamot, revisor med 
flera.

Så fungerar demokratin i Unionen

Regionstyrelsen läser igenom alla 
motioner och lämnar ett yttrande 
över varje motion. I yttrandet finns 
även regionstyrelsens förslag till 
vilket beslut de tycker regionrådet 
ska fatta om motionen.

Senast 14 dagar före 
årsmötet skickas alla 
inkomna motioner till-
sammans med region-
styrelsens yttrande till 
regionrådsombuden.

På regionrådet diskuteras ombuden 
motionerna innan beslut fattas. 
Ombuden tar även del av valbered-
ningens förslag till förtroendevalda 
och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande 
verksamhetsår. Ombuden väljer 
också en ny valberedning som ska 
ta fram förslag till förtroendevalda till 
nästa års regionråd.

Senast 14 dagar före 
regionrådet skickas 
valberedningens 
förslag ut till alla  
regionrådsombud.

Valberedningen tar emot alla  
nomineringar och jobbar med att 
ta fram ett förslag. Valberedningen 
pratar med kandidater för att bilda 
sig en uppfattning om alla som 
blivit nominerade.

Alla medlemmar kan 
skicka in motioner 
(förslag). Motioner ska 
komma in senast den 
28 februari. Dessa dis-
kuteras och beslutas  
på regionrådet.

FRÅN MOTION TILL 
REGIONRÅD

FRÅN NOMINERING 
TILL REGIONRÅD
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Val av mötesfunktionärer
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så kallade 
mötesfunktionärer. Det är regionrådsombud som under själva regionrådet 
har särskilda uppdrag. För uppdraget som mötesordförande och sekreterare 
kan även andra personer väljas, exempelvis kan en inbjuden gäst väljas som 
mötes ordförande och en anställd från regionkontoret kan väljas som  
sekreterare.

Följande val kommer att göras
 • Ordförande för mötet.
 • Sekreterare för mötet.
 • Två justerare som tillsammans med mötesordförande kommer att justera 

protokollet.
 • Rösträknare (är oftast samma personer som väljs som justerare).
 • Ledamöter till regionrådsutskott (läs mer på sidan 7).

Du kan nominera till alla funktioner och du kan nominera samma person 
till olika mötesfunktioner. 



7

Val av regionrådsutskott
En grupp regionrådsombud som utses för att ta emot nomineringar samt 
föreslå vilka som ska ingå i valberedningen för regionen kommande år.  
Regionrådsutskottet kan antingen utses för att på samma möte som de 
utses ta emot nomineringar och på samma möte lämna sitt förslag till val-
beredning till regionrådet. Regionrådsutskottet kan även utses för att ta 
emot nomineringar inför nästa års regionråd och föreslå vilka som ska ingå 
i valberedningen vid nästkommande års regionråd. Vid senaste regionrådet 
utsågs nedanstående till regionrådsutskott för perioden 2020-2021

Regionrådsutskott 2020-2021
Anne Kaudern Astra Zeneca   anne.kaudern@astrazeneca.com
Peter von Stöckel HCL    peter.vonstockel@hcl.com
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Göteborgs högsta företrädare och leder  
Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål 
bryts ner och anpassas till vad Unionen i Göteborg ska åstadkomma under 
året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud  
tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 

Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och 
du kan nominera samma person till flera olika poster. 

Ordförande
Anders Holger-Nilsson Ahlsell Sverige AB    2022-04 

Ordinarie ledamöter
Dimce Storm Stampen Lokala Medier AB  2021-04
Marcus Löfström Studerande    2021-04
Lasse Hallbäck Keolis AB    2021-04
Mikael Hansson AstraZeneca AB    2021-04
Roberto Bastiancich N. Biskopsgårdens Panncentral ek. för. 2021-04
Susanne Westlund HCL Technologies Sweden AB  2021-04
Anna Jonsson Systembolaget AB    2022-04
Kenneth Lund Borealis AB    2022-04
Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB    2022-04
Gerd Ericson Salin Saab AB     2022-04
Björn Ekblom Eltel Networks Infranet AB  2022-04
Personalrepresentant

Suppleanter
Helene Rosenlund Nouryon AB    2021-04
Susann Petrusson ALK Nordic AS    2021-04
Stefan Nordqvist Volvo Business Services AB  2021-04
Lea Koponen Stena Line Scandinavia AB  2021-04
Personalrepresentant

Ungdomsombud
Vakant
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till.  
Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan 
nominera samma person till flera olika poster.

Ordinarie
Jan-Owe Carlsson     2021-04
Mats Sällberg Semcon AB   2022-04

Suppleanter
Helena Edberg     2021-04

9
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud från 
hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och 
diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även ledamöter 
till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar med pensions-
frågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och samverkansrådet 
PTK. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en särskild funktion då det sätter 
upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar. Förbundsrådet 
väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. Unionen 
Göteborg har 20 ordinarie ombud och 20 suppleanter i förbundsrådet. Alla 
poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegationer utses inte vid varje förbundsråd utan bara på de för-
bundsråd som behandlar avtalsfrågor. Branschdelegationer har i uppdrag att 
föreslå avtalskrav inför avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.

Förbundsrådet äger rum den 24-25 maj 2021. 

Ordinarie (valda på ett år 2020)
Anders Holger-Nilsson Ahlsell Sverige AB
Anna Jonsson Systembolaget AB
Ann-Louise Dunklint Hogia AB
Gerd Ericson Salin Saab AB
Hans Hansson Volvo AB
Helene Rosenlund Nouryon AB
Lars-Göran Hallbäck Keolis AB
Linda Axmén Volvo Penta AB
Marcus Löfström Studerande
Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB
Mats Henning  Volvo Lastvagnar AB
Pia Carlsson Stena Line Scandinavia AB
Roberto Bastiancich Norra Biskopsgårdens Panncentral ek. för.
Stefan Nordqvist Volvo Business Servies AB
Susanne Westlund HCL Techologies Sweden AB
Ted Gunnarsson KTC Control AB 
Urban Spännar Volvo Technology AB
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Val av förbundsrådsombud
Suppleanter (valda på ett år 2020)
Otto Linninger Volvo AB
Lea KoponenStena  Line Scandinavia AB
Anna Rydh Borealis AB
Johan Svedberg Volvo Information Technology AB
Michaela Störch  ErikssonStena Line Scandinavia AB
Tony Ljung Volvo Personvagnar AB
Anne Kaudern AstraZeneca AB
Peter von Stöckel HCL Techologies Sweden AB HCL 
Monika Sehlstedt AstraZeneca AB
Jörgen Olsson Volvo Personvagnar AB
Truls Johannessen Borealis AB
Ove Johansson Est mika:timing AB
Jan-Owe Carlsson  
Mats Hagman Saab AB
Anette Hauska MaxVAL   
Anette Vancas Moberg Volvo Lastvagnar AB
Jonas Stende AstraZeneca AB
Kent Bergebring Volvo Personvagnar AB
Patrik Sanell Volvo Personvagnar AB
Andreas Hellqvist Ahlsell Sverige AB
Gunilla Rosvall  VFS Nordic AB
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Fyllnadsval av  
kongressombudssuppleanter
Unionen Göteborg har 34 st kongressombud och 34 suppleanter som  
representerar regionen på Unionens kongress. Regionens kongressombud 
valdes redan på regionrådet 2018 men vi saknar fortfarande ett antal  
kongressuppleanter och behöver därför få in fler nomineringar. 

Ombud (valdes vid regionrådet 2018)
Anders Holger-Nilsson Ahlsell Sverige AB
Anette Vancas Moberg Volvo Lastvagnar AB
Angelika Andersson  Systembolaget AB
Anna Jonsson Systembolaget AB
Anna-Maja P Wahlqvist  DHL Freight Sweden AB
Anne Kaudern AstraZeneca AB
Ann-Louise Dunklint  Hogia AB
Cecilia Alehammar SAS Ground Handling Sweden AB
Christina Johansson  Telia Sverige AB
Gerd Ericson Salin Saab AB
Göran Falk Volvo Lastvagnar AB
Hans Hansson  Volvo Business Services AB
Helene Rosenlund Nouryon AB
Henrik Fernfors Semcon Sweden AB
Jeanette le Claire  Ahlsell Sverige AB
Jeanette Memberger  Atea Sverige AB
Johan Svedberg Volvo Information Technology AB
Jörgen Olsson Volvo Personvagnar AB
Kenneth Lund  Borealis AB
Lars-Göran Hallbäck  Keolis AB
Linda Axmén Volvo Penta, AB
Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB 
Mats Hagman Saab AB
Mats Henning Volvo Lastvagnar AB
Mats Sällberg  Semcon Sweden AB
Monika Sehlstedt AstraZeneca AB
Oa Hyltén-Cavallius CGI Sverige AB
Patrik Sanell Volvo Personvagnar AB
Peter Wang AstraZeneca AB
Pia Carlsson Stena Line Scandinavia AB
Stefan Nordqvist  Volvo Business Services AB
Tony Ljung Volvo Personvagnar AB
Truls Johannessen  Borealis AB
Urban Spännar Volvo Technology AB
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Fyllnadsval av  
kongressombudssuppleanter
Suppleanter (valdes vid regionrådet 2018/2019/2020, inträder i nämnd ordning)
Marcus Löfström Studerande
Winnie Lindskog Apoteket Farmaci AB
Dimce Storm Stampen Lokala Medier AB
Susanne Westlund  HCL Technologies Sweden AB
Jan-Owe Carlsson   
Gunilla Rosvall VFS Nordic AB
Mikael Larsson Volvo Logistics AB
Helene Frank Ericsson AB
Kent Bergebring  Volvo Personvagnar AB
Anna Rydh Borealis AB
Martin Reteike MindQore AB
Mikael Hansson AstraZeneca AB
Björn Ekblom Eltel Networks Infranet AB
Anna-Lena Cambert Tamro AB
Peter von Stöckel HCL Technologies Sweden AB 
Otto Linninger Volvo AB  
Anders Pettersson HCL Technologies Sweden AB  
Madeleine Sandberg Essity Hygiene and Health AB 
Michaela Störch Eriksson Stena Line Scandinavia AB
Stefan Arvidsson Aventus AB
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Presentation valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att ta emot nomineringar och föreslå kandidater 
till de val som regionrådet ska göra, de föreslår även mötesfunktionärer till 
regionrådet och tar fram förslag på arvoden och andra ersättningar för  
regionalt förtroendevalda det kommande året. Valberedningens arbete  
handlar mycket om kontakt och intervjuer med både kandidater som har 
uppdrag och de som blir nominerade.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar 
som sedan lämnas till regionrådsutskottet. Nominering av ledamöter till 
valberedningen kan ske fram till och under årsmötet. Använd blanketten på 
sista sidan eller skicka dina nomineringar till:   
Nominering.goteborg@unionen.se

Nuvarande valberedning

Sammankallande
Truls Johannessen Borealis AB   väljs varje år

Ledamöter
Anders Pettersson HCL Technologies Sweden AB 2021-04
Otto Linninger Volvo AB   2021-04
Truls Johannessen Borealis AB   2021-04
Ann-Louise Dunklint Hogia AB   2022-04
Göran Falk Volvo Lastvagnar AB  2022-04
Mikaela Störch-Eriksson Stena Line Scandinavia AB 2022-04
Ted Gunnarsson KTC Control AB   2022-04

Suppleanter
Vakant
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Göteborgs a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra  
din talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda ombuden 
träffas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen 
och fastställa budget. 

Nedan ser du vilka som valdes som ombud vid förra a-kassemötet.  
Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (5 ordinarie och  
6 suppleanter) står i tur att avgå. 

*Alla som är medlemmar i Unionens a-kassa bjuds in till valet av  
stämmoombud till a-kassan, även om de inte är medlemmar i Unionen.

Nuvarande ombud

Ordinarie
Johan Svedberg  Volvo Information Technology AB
Ove Johansson  Est Mika:timing AB 
Peter Byvik  Volvo Personvagnar AB 
Stefan Nordqvist  Volvo Business Services AB
Truls Johannessen  Borealis AB 

Suppleanter
Mats Hagman  Saab AB  
Michaela Störch Eriksson  Stena Line Scandinavia AB  
Mats Henning  Volvo Technology AB 
Ted Gunnarsson  KTC Control AB
Kenneth Lundh  Borealis AB  
Anders Holger-Nilsson  Ahlsell Sverige AB 
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Detta innebär  
uppdragen

Regionstyrelsens ordförande 
Har uppdraget att leda regionen framåt. Det är ett stort uppdrag med 
kontakter både inom och utanför Unionen Göteborg. 

Regionstyrelsen 
Har ansvaret att leda regionen och bestämma inriktningen på vad som sker 
under året och hur pengarna som kommer från förbundet ska användas. 
Styrelsen har möten en gång i månaden i Unionens lokaler i Nordstan i 
Göteborg. Dessutom tillkommer möten i olika arbetsgrupper. Uppdraget i 
regionstyrelsen kräver också tid för inläsning av material.

Regionstyrelsen har en viktig uppgift att bilda opinion lokalt och påverka 
förbundets framtid, vilket sker vid regelbundna politikerträffar och interna 
möten inom förbundet. 

Ungdomsombudet
Finns med i regionstyrelsen som en länk till ungdomsverksamheten inom 
förbundet, exempelvis Ung Arena och andra initiativ som kan dyka upp. 

Verksamhetsrevisorer
Har som uppgift att granska att regionstyrelsen är konsekvent i sina beslut 
och att verksamheten följer de beslut som tas. Dock ligger ekonomin utanför 
detta uppdrag, som innehas av förbundets valda revisorer.

Förbundsrådet 
Hålls i maj 2021. Ombuden väljs för ett år i taget. Förbundsrådet behandlar 
frågor som förbundsstyrelsen behöver stämma av mellan kongresserna. 
Det är också förbundsrådet som behandlar avtalsfrågor och väljer 
branschdelegationer.

De som väljs till ombud och suppleanter bör vara beredda att delta på 
förbundsrådets möte. Förberedande möten ingår i uppdraget.

A-kassestämman 
Är ett eget möte och hålls i maj 2021 i samband med förbundsrådet. På 
dessa möten tas beslut om a-kasseavgiften och övrig uppföljning av hur 
verksamheten går.
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Hur går vi tillväga?
Viktigt att tänka på är att sammansättningen av de förtroendevalda ska vara 
en spegling av medlemskåren. För att få en god representation bland de 
förtroendevalda är det viktigt att vi lyckas med en bred rekrytering. 

Tänk därför på att:
• Nominera personer som brinner för opinion och vill påverka samt 

kan avsätta tid. 
• Olika åldrar och ursprung ska vara representerade.
• Olika branscher ska vara representerade, liksom olika storlekar på 

arbetsplatser.

Valberedningens arbete med att få ihop en bred representation tenderar 
att bli större och större för varje år. Därför uppmanar vi nu små och stora 
klubbar att verkligen delta i nomineringsarbetet, och att i tid komma in med 
förslag på personer. 

Uppdrag du kan nominera till:
• Ordinarie ledamöter på 2 år
• Suppleanter på 1 år
• Ungdomsombud på 1 år
• Revisor på 2 år
• Revisorsuppleanter på 1 år
• Ordinarie ombud och suppleanter till förbundsrådet på 1 år, 20 st
• Fyllnadsval kongressombudssuppleanter
• Ordinarie ombud och suppleanter till Unionens a-kassas stämma 

på 1 år, 5 st ordinarie och 6 st suppleanter (endast medlemmar i 
Unionens a-kassa är valbara)



18

Nomineringsblankett  
till regionrådet 2021
Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Göteborg.
  
 
 
Nominerad kandidat 

Namn:       

Personnummer:       

Adress:       

E-post:       

Telefon:       

Mobil:       

Arbetsplats:       

Ev. nuvarande förtroendeuppdrag: 
      

  
Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

 
Motivering till nomineringarna:  
      

 

 

Nominering inlämnad av 
Namn:       

Telefon:       

E-post:       
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Skriv sakligt varför du nominerar 
personen. Lyft gärna fram tidigare 

erfarenheter och egenskaper som 
är till nytta för uppdraget. Undvik 

dock att skriva privat eller allt 
för personlig information om den 

nominerade då nomineringstexten 
kan komma att bli publik. 

Unionen strävar efter en hög nivå av skydd för våra medlemmars och andra registrerades personuppgifter.  
Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen – GDPR  
(General Data Protection Regulation). Läs mer på www.unionen.se/personuppgifter

Senast 31 januari 2021 ska regionkontoret ha din nominering. 

Mejla din nominering till: nominering.goteborg@unionen.se

mailto:nominering.goteborg%40unionen.se?subject=
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enSVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND  
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer  
och dessutom både egenföretagare och studenter. 
Vår vision är att tillsammans skapa framgång,  
trygghet och glädje i arbetslivet. 


	Unionen (region) 
regionråd 2020
	Så här påverkar du Unionen
	Så fungerar demokratin i Unionen
	Val av mötesfunktionärer
	Val av regionrådsutskott
	Val av regionstyrelse
	Val av revisorer
	Val av förbundsrådsombud
	Eventuellt fyllnadsval 
av kongressombud
	Presentation valberedningen
	Val av ombud till 
a-kassans stämma
	Nomineringsblankett 
till regionrådet 2019

