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Unionen Öst  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Östs årsmöte och äger rum nästa gång den  
9-10 april 2019. Här möts valda ombud för att bland annat utse region- 
styrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

I det här häftet kan du läsa om hur du påverkar Unionen Öst 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 Öst.

Vi ägnar den andra dagen åt avtalsrörelsen och identifierar vilka frågor som 
är viktiga för regionens medlemmar inför de kommande centrala förhand-
lingarna. År 2020 löper avtalsperioden ut för Unionens centrala kollektiv-
avtal. Innan avtalen löper ut har parterna som ambition att förhandla och 
komma överens om de nya villkoren, det vi kallar avtalsrörelse. 

Praktisk information och kallelse 

Tid och plats 
9-10 april 2019 på Vildmarkshotellet, Kolmården

För vem  
Du som väljs till regionrådsombud och du som representerar klubben i  
avtalsfrågor.

Frågor om regionrådet  
Kontakta Anette Stenqvist, sekreterare i regionstyrelsen, anette.stenqvist@
unionen.se eller 013-24 75 16 eller kontakta regionchef Malin Engström  
malin.engstrom@unionen.se eller 013-24 75 20

Frågor om nominering  
Kontakta Eva Anderssom, sekreterare i valberedningen: eva.andersson@
unionen.se eller 013-24 75 03.

Frågor om avtalskonferensen  
Kontakta Pia Kalén: pia.kalen@unionen.se eller 013-24 75 15 eller  
Fredric Jacobsson: fredric.jacobsson@unionen.se eller 013-24 75 02.
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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 hålls 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 regionrådsombud.

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du 
till ett särskilt möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som 
närvarar. Detta möte 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. 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: nominera.ost@unionen.se.

Du kan nominera från och med 1 november 2018 till och med 31 januari 
2019. 

Motion
Det fina med en medlemsstyrd 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 på vad Unionen ska tycka eller åstadkom-
ma. 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: ost@unionen.se. Sista datum för att skicka in motioner  
till regionrådet är 28 februari 2019.
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Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (föreslå)  
personer till de olika regionala 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 regionsstyrelsens förslag till 
vilket beslut de tycker regionrådet 
ska fatta om motionen.

Senast 14 dagar före årsmötet 
skickas alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrelsens 
yttrande till regionrådsombuden.

På regionrådet diskuterar ombuden de  
motioner som inkommit och beslutar om alla 
motioner. Ombuden tar även del av valbered-
ningens förslag till förtroendevalda och väljer 
sedan sina företrädare som ska leda regionen 
kommande verksamhetsår. Ombuden väljer 
även en ny valberedning som ska ta fram för-
slag till förtroendevalda till nästa års regionråd.

Inför regionrådet skickas 
valberedningens förslag ut 
till alla regionrådsombud.

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

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in motioner 
(förslag). Dessa diskuteras och beslutas 
på regionrådet.
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För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så  
kallade mötesfunktionärer. Det är regionrådsombud som har särskilda  
uppdrag under själva regionrådet. 

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

(godkänna)protokollet.
 • Rösträknare (kan vara samma personer som även väljs som justerare)
 • Regionrådsutskott (läs mer på nästa sida) 

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

Val av mötesfunktionärer

Val av regionrådsutskott
Regionrådet inleds med val av regionrådsutskott, en grupp regionsrådsom-
bud, som under dagen tar emot nomineringar till regionens valberedning. 
Utskottet tar sedan fram förslag på vilka som ska vara valberedare för regi-
onen kommande år. Förslaget presenteras för regionrådet som därefter tar 
beslut. 
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Öst högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i region Öst ska åstadkomma under året. 
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionen-medlemmars intressen i regionstyrelsen. Styrelsen ansvarar  
för regionens demokrati och företräder regionen i förbundet. 

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

Ordförande
Christine Lindström Siemens Industrial Turbomachinary AB,  
 Finspång Mandat går ut

Ordinarie ledamöter
John Agefjäll Combitech AB, Linköping Mandat går ut
Andreas Danielsson Saab AB, Linköping Mandat går ut
Maria Bockerud Toyota MHM Sweden AB, Mjölby Mandat går ut
Wiveka Nyberg E.ON Kundsupport Sverige AB, Norrköping Mandat går ut
Vakant*  Mandat går ut
Christina Andersson Marknadslyftet i Sverige, Linköping Kvar till april 2020
Stefan Andersson Saab Dynamics AB, Linköping Kvar till april 2020
Lena Dahlqvist Systembolaget, Linköping Kvar till april 2020
Mattias Johansson Alltransport i Östergötland AB, Norrköping Kvar till april 2020
Sabine Zink Claesson IFS Sverige AB, Linköping Kvar till april 2020

Suppleanter
1:a Jeanette Eriksson Vingåker Mandat går ut
2:a Mikael Hagdahl PostNord TPL AB, Norrköping Mandat går ut
3:e Tobias Fransson Tevell Saab AB, Linköping Mandat går ut

Ungdomsombud
Nikolas Vuletic Telia Sverige AB, Norrköping Mandat går ut

*Laila Höckerström, Tekniska Verken, avsade sig uppdraget september 2018.
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens 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
Alf Norrbin BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka Mandat går ut
Annica Vik E.ON Värme Sverige AB, Norrköping Kvar till april 2020

Suppleanter
1:a Elzbieta Ahonen Arbetssökande, Finspång Mandat går ut
2:a Anders Toll ÅF Industry AB, Norrköping Mandat går ut
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Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud från 
hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och 
diskuterar frågor som är aktuella för Unionen. Förbundsrådet väljer även leda- 
möter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar med  
pensionsfrågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och samverkans- 
rådet 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 Öst har sju ordinarie ombud och sju suppleanter i förbundsrådet. Alla  
poster har en mandatperiod på ett år. Här listas de som har haft uppdraget fram  
till idag. 

Ordinarie
Lena Dahlqvist Systembolaget, Linköping 
Christine Lindström Siemens Industrial Turbomachinary AB, Finspång
Pierre Petersson Sweco Sweden AB, Linköping
Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB, Linköping
John Agefjäll Combitech AB, Linköping
Christina Andersson Marknadslyftet i Sverige, Linköping
Magnus Carrö Niras Sweden AB, Norrköping

Suppleanter
1:a Johan Hjälm Combitech AB, Linköping 
2:a Jeanette Eriksson Vingåker
3:e Jens Edström Sensus Studieförbund, Norrköping
4:e Pontus Welin Combitech AB, Linköping
5:e Joakim Carlsson SYNLAB, Linköping
6:e Gunilla Fåk Saab AB, Linköping
7:e Vakant

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor.  
Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtalsförhand- 
lingar om nya kollektivavtal.

Val av förbundsrådsombud



10

Fyllnadsval  
av suppleanter  
till kongressombud
Region Öst har 13 kongressombud som representerar regionen på Unionens 
kongress. På regionrådet 2018 valdes kongressombud och två suppleanter, av  
den anledningen behöver regionrådet 2019 göra fyllnadsval på tio suppleanter.

Här presenteras de ombud och suppleanter som valdes på regionrådet 2018  
och som har mandat fram till regionrådet 2022:

Ordinarie
John Agefjäll Combitech AB, Linköping 
Stefan Andersson Saab Dynamics AB, Linköping
Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Andreas Danielsson Saab AB, Linköping
Sara Ejneblad Strömberg Releasy Customer Management AB, Linköping 
Peter Gerdin BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
Christine Lindström Simens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Pierre Petersson Sweco Sweden AB, Linköping
Magnus Carrö Niras Sweden AB, Norrköping
Lena Dahlqvist Systembolaget, Linköping
Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB, Linköping
Anders Toll ÅF-Industry AB, Norrköping
Pontus Welin Combitech AB, Linköping
 
Suppleanter
1:a Joakim Carlsson SYNLAB, Linköping
2:a Carl-Arne Olsson Transdev Sverige AB, Norrköping
3:e–13:e Vakanta 
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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.

Till regionrådet 2019 ska valberedningen utifrån inkomna nomineringar  
ta fram förslag på: Ordförande, fem ledamöter, tre suppleanter och ett ung- 
domsombud till regionstyrelsen. En verksamhetsrevisor och två suppleanter,  
sju ombud och sju suppleanter till förbundsrådet och tio suppleanter till  
kongressombuden. Valberedningen kan föreslå omval på sittande kandidater  
eller föreslå nya. 

Valberedningen föreslår även mötesfunktionärer.

För att ta fram ett förslag till 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 valberedning 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: nominera.ost@unionen.se.

Här presenteras nuvarande valberedning:

Sammankallande

Mats Kennryd BE Group Sverige AB, Norrköping Mandat går ut

Ledamöter
Kjell Magnusson Releasy Cust. Management AB, Linköping   Mandat går ut
Kerstin Karlsson Ericsson AB, Linköping Mandat går ut
Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB, Tranås Kvar till april 2020
Åsa Carlqvist Systembolaget, Norrköping Kvar till april 2020
Moa Svensson Systembolaget, Norrköping Kvar till april 2020
Laila Freiman Samhall AB, Linköping Kvar till april 2020 
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Östs 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 (3 ordinarie och  
3 suppleanter) står i tur att avgå.

Här listas de som valdes till ombud och suppleanter förra året:

Ordinarie
Magnus Carrö Niras Sweden AB, Norrköping 
Lena Dahlqvist Systembolaget, Linköping
Hillevi Luks BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka 
 
Suppleanter
1:a Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB, Linköping   
2:a Jens Edström Sensus Studieförbund, Norrköping 
3:e Gunilla Fåk Saab AB, Linköping

*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.



13

Detta innebär  
uppdragen
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen driver medlemmarnas frågor genom opinionsbildning 
internt inom förbundet och externt via politikerträffar, möten med näringsli-
vet, i debattartiklar och sociala medier. Styrelsen representerar hela regionen 
och deltar även på regionens förmöten inför förbundsråd och kongress.

Styrelsen gör ingen skillnad på ordinarie ledamöter, suppleanter eller ung-
domsombud. Alla förväntas delta i samtliga delar, läsa in sig på material och 
komma väl förberedda. Styrelsen har cirka nio möten per år, oftast mellan 
klockan 15-18 men några är förlängda och startar tidigare. 

Verksamhetsrevisor
Har som uppgift att granska att regionstyrelsen är konsekvent i sina beslut 
och att verksamheten följer de beslut som tas. Ansvar för granskning av eko-
nomi ligger på förbundets valda revisorer.

Ombud och suppleant till förbundsråd
Mötet äger rum den 17-18 juni 2019. Som ombud representerar du med-
lemmarna i regionen och du väljs på ett år i taget. Förbundsrådet behandlar 
frågor som förbundsstyrelsen behöver stämma av mellan kongresserna. Det 
är också förbundsrådet som behandlar avtalsfrågor och väljer branschdelega-
tioner. 

I regionen arbetar vi med förmöten och gör ingen skillnad på ordinarie om-
bud och suppleanter, alla förväntas delta i förarbetet.

Suppleant till kongressen
Kongressen hålls i vecka 41 2019. Kongressen tar beslut om bland annat 
handlingsprogram, ekonomi och motioner och väljer förbundsstyrelse, val-
beredning och revisorer för kommande fyra år.

Som suppleant deltar du på förmöten tillsammans med ordinarie ombud och 
förväntas läsa in dig på material och bilda dig en uppfattning. Du represente-
rar medlemmarna i regionen och väljs på tre år. 

Ombud och suppleant till a-kassans stämma
Du representerar alla som är medlemmar i Unionens a-kassa i region Öst 
och du väljs på ett år. Stämman hålls i juni 2019 och tar bland annat beslut 
om a-kassans avgift.
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Nomineringsblankett  
till regionrådet 2019

Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Senast 31 januari 2019 ska regionkontoret ha ditt skriftliga svar på  
kandidater. Förslaget ska sändas i slutet kuvert märkt ”Valberedningen”, 
Unionen Öst, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Du kan även välja att göra dina 
nomineringar på unionen.se

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

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Öst
  
 
 
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:       

Tel dagtid:       Mobil:       

E-post:       

 

Skriv sakligt varför du  
nominerar personen. Lyft 

gärna fram tidigare erfaren-
heter och egenskaper som är 

till nytta för uppdraget. Undvik 
dock att skriva privat eller allt 
för personlig information om 
den nominerade då nomine-
ringstexten kan komma att 

bli publik. 
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Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det 
privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom välkomnar 
Unionen egenföretagare och studenter.

www.unionen.se
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