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Unionen Dalarna 
regionråd 2021
Regionrådet är Unionen Dalarnas årsmöte och äger rum nästa gång  
15 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 Dalarna 
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 Dalarna.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 15 april 2021, plats är ännu inte fastställd.
FÖR VEM: du som väljs till regionrådsombud.
FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV: Matthias Gran, matthias.gran@unionen.se
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV: Tomas Jansson, tomas.jansson@ssab.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 regi-
onrådsombud. Regionen kommer också 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 regionrå-
det. 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 
Dalarna. Pensionärsmedlemmar kan inte nomineras. Längre fram i det här 
dokumentet kan du se vilka förtroendeuppdrag du kan nominera 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.dalarna@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: dalarna@unionen.se. Sista datum för att skicka in mo-
tioner till regionrådet är 28 februari 2021.

https://www.unionen.se/nominering-till-unionen-dalarnas-regionrad 
mailto:nominering.dalarna%40unionen.se%20?subject=
mailto:dalarna%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 mö-
tesordförande 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. 
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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. Re-
gionrådsutskottet kan antingen utses för att på samma mötet som de utses ta 
emot nomineringar och på samma möte lämna sitt förslag till valberedning 
till regionrådet. Regionrådsutskottet kan även utses för att ta emot nomine-
ringar inför nästa års regionråd och föreslå vilka som ska ingå i valbered-
ningen vid nästkommande års regionråd. 

De som valdes för årsmötet 2021 är följande:

Ordinarie
Sven Hedström, Erasteel Kloster AB  
Monica Andersson, Seco Tools AB
Yvonne Norgren, Hitachi ABB Powergrids AB

Nominering av regionrådsutskott för årsmötet 2022 ska göras senast 31 
januari 2021.
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Dalarnas högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i Dalarna ska åstadkomma under året. 
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionenmedlemmars intressen i regionstyrelsen. 

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 

Här listas de vars mandattid går ut och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. Du kan nominera till alla poster där mandattiden går ut och du kan 
nominera samma person till flera olika poster. 

Ordförande    Mandattid
Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk 2021

Ordinarie ledamöter  
Carina Sisell, Studerande    2021
Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB   2022
Johan Svälas, JWS Skogsdikning    2022
Marie-Louise Frennesson, Hitachi ABB Power Grids AB 2022
Jakob Stångmyr, Stora Enso Paper AB   2021
Stefan Andersson, Keolis Sverige AB   2021
Fredrik Holmgren, Hitachi ABB Power Grids AB  2022
Karl-Henrik Hellmer, Unionen Dalarna  (väljs av regionkontoret)

Suppleanter
Mikael Lindberg, Studerande    2021 
Larz Andersson, Viati Dalarna AB    2021
Johan Skoog, Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk  2021

Ungdomsombud
Anton Pettersson, Hitachi ABB Power Grids AB  2021
Sara Andersson, CTEK Sweden AB    2021
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Här listas de vars manddattid går ut och de som sitter kvar ett år till.  
Du kan nominera till alla poster där mandattid går ut och du kan nominera 
samma person till flera olika poster.

Ordinarie
Ursula Ekblad, Byggnadsföreningen Vi Förenade ek förening samt  2022 
Bogg & Olofsson Redovisning AB 
Solvej Magnusson, Montal AB     2021

Suppleanter
Mats Ohldén, SSAB EMEA AB     2021
Torbjörn Andersson, Outokumpu Press Plate AB   2021
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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 
Dalarna har tre ordinarie ombud och tre 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.

Ordinarie
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB
Carina Sisell Studerande
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB 

Suppleanter
1. Vakant  
2. Johan Svälas JWS Skogsdikning 
3. Milenka Gozo CGI Sverige AB 
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Presentation valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. 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 regio-
nalt förtroendevalda det kommande året. Valberedningens arbete handlar 
mycket om kontakt och intervjuer med både kandidater som har uppdrag 
och de som blir nominerade.

Nuvarande valberedning
Sammankallande
Tomas Jansson SSAB EMEA AB    2022

Ledamöter
Anneli Johansson -    2021
Nagabhushan Nagendra Dellner Couplers AB   2022
Johanna Öhgren-Bohman Hitachi ABB Power Grids AB   2022
Erik Byhlinder Rotork Sweden AB   2021

Suppleanter
Joakim Sundström Stora Enso Fors AB   2021
Christina Neiström Coor Service 
 Management AB    2021
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Dalarnas 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.  
Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*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.

Ordinarie
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB
Carina Sisell Studerande 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB 
2. Marie-Louise Frennesson Hitachi ABB Power Grids AB 
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Nomineringsblankett  
till regionrådet 2021

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Dalarna.
  
 
 
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:       

 

13

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. 
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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. 


