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Unionen Sydväst  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Sydvästs årsmöte och äger rum nästa gång  
11/4 2019. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

I den här broschyren kan du läsa om hur du påverkar Unionen Sydväst  
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 Sydväst.

Alla medlemmar är välkomna att delta på regionrådet, men för att ha rösträtt 
måste du vara vald till regionrådsombud.

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 11/4-2019, Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Ulrika Persson, ulrika.persson@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: nominering.sydvast@unionen.se 
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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 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 (länk), via blanketten på sista sidan i det här 
dokumentet eller via mejl till: nominering.sydvast@unionen.se.

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

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 på vad Unionen ska tycka, tänka eller 
åstadkomma. 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: ulrika.persson@unionen.se. Sista datum för att skicka in 
motioner till regionrådet är 28 februari 2019.

https://www.unionen.se/nominering-till-unionen-sydvasts-regionrad
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Från nominering till regionråd 
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 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 debatterar 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 jobbar med att 
ta fram ett förslag. Valberedningen 
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 

protokollet.
 • Rösträknare (är ibland samma personer som väljs som justerare.)
 • Utskott - en grupp regionsrådsledamöter som tar emot nomineringar 

samt föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen kommande år. 
Utskottets förslag till valberedning presenteras på regionrådet i samband 
med valen. 

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

Val av mötesfunktionärer
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Val av regionrådsutskott
En grupp regionsrådsledamöter som tar emot nomineringar samt föreslår 
vilka som ska vara valberedare för regionen kommande år.

Förra årets regionrådsutskott
Therese Jonsén                          Online Fulfillment Sverige AB 
Martin Fridehjelm                    Kemira Kemi AB
Carina Thornqvist                    Egmont Publishing AB
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Sydvästs högsta företrädare och leder Unionens arbete 
i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och anpassas 
till vad Unionen i sydväst 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
Conny Knudsen Tieto Sweden AB                                    Mandattid  utgår

Ordinarie ledamöter
Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset  1 år kvar
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin AB  1 år kvar 
Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB  1 år kvar
Maria Hansson Folkuniversitetet  1 år kvar
Jonas Weiger Ikea Svenska försäljning AB  1 år kvar
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB Mandattid utgår
Charles Björklund Wise IT Konsult AB  Mandattid utgår
Eva Gundel Schenker AB  Mandattid utgår
Jessica Andersson Systembolaget AB  Mandattid utgår
Kenneth Straschko  Sigma Technology Sweden AB             Mandattid utgår
Victoria Kirchhoff Egmont Kids Media Nordic AB Mandattid utgår

Suppleanter i tur att avgå
Christopher Kölemo Altran Sverige AB
Johan Löfgren Ricoh Sverige AB
Marie Koraeus-Eldh Öresundsbron 
Paulina Olsson DSV Road AB
Susanne Backe E.ON Business Services Sverige AB

Ungdomsombud i tur att avgå
Kennie Wollmer Schenker AB
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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
Lotta Jangborn  TeliaSonera Sverige AB            Mandattid går ut
Karl-Henry Boo Höganäs Sweden AB                1 år kvar

Suppleanter i tur att avgå
Jani Rutanen Ericsson AB
Mari-Louis Bengtsson Systembolaget
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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 och årsberättelse samt 
diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även ledamöter till 
delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar med pensionsfrågor 
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 Sydväst har 18 ordinarie ombud 
och 18 suppleanter i förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegation utses av förbundsrådet och har som uppgift att behandla 
avtalsfrågor. Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför 
avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.

Ordinarie i tur att avgå
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB
Charles Björklund Wise IT Konsult AB
Christopher Kölemo Altran Sverige AB
Conny Knudsen  Tieto Sweden AB
Eva Gundel Schenker AB
Eva Sonesson  IKEA AB
Jessica Andersson Systembolaget AB
Johan Löfgren Ricoh Sverige AB
Jonas Weiger IKEA Svenska försäljning AB
Karl-Henry Boo Höganäs AB
Kenneth Straschko  Sigma Technology Sweden AB
Kennie Wollmer Schenker AB
Marie Koraeus-Eldh Öresundsbron 
Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin
Maria Hansson Folkuniversitetet
Susanne Backe E.ON Business Services Sverige AB
  

Val av förbundsrådsombud
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Suppleanter i tur att avgå
(rangordning)

Peter Ellström Schenker AB
Peter Olsson  Höganäs AB
Jessica Sandén TeliaSonera Sverige AB
Mahmood Baddat Språkservice
Camilla Lundberg TNT
Eva Nilsson DSV Road AB
Kjell Eriksson Schenker AB
Sanna Karlsson Federal Express Corporation (usa) Filial Sverige
Marte Strand Federal Express Corporation (usa) Filial Sverige
Lars Östholm DSV Road AB
Susanne Stålnacke                    Hydroscand AB
Nils Wolf                                    Telia Sverige AB
Ralph Schmidt                          Unionen Sydväst
Paulina Olsson                          DSV Road AB
Nils Axel Heikka                      ISS Facility Services AB
Linda Bromeé                           ISS Facility Services AB
Berne Svensson                         DHL Freight (Sweden) AB                                   
Lotta Karlin                               McNeil AB
 

Val av förbundsrådsombud
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Fyllnadsval av suppleanter 
till kongressen
Regionen Sydväst har 36 st kongressombud och 36  st suppleanter som representerar 
regionen på Unionens kongress. Regionens kongressombud valdes redan på regionrådet 
2018 men det saknas fortfarande suppleanter. 

Ett flertal suppleanter till kongressen ska väljas på regionrådet 2019. Dessa kan du 
nominera till. Nästa kongress äger rum 6–11 oktober 2019.

  



13

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.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett 
regionrådsutskott 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: nominering.sydvast@unionen.se.

Nuvarande valberedning
Sammankallande
Peter Ellström                   Schenker AB   Mandat utgår

Ledamöter
Therese Jonsén                 Online Fulfillment Sverige AB  Kvarstår 1 år

Albin Hermansson Schneider Electric Buildings AB Kvarstår 1 år

Susanne Stålnacke Hydroscand AB         Kvarstår 1 år

Robert Svensson Malmö   Kvarstår 1 år

Olle Sandell Bring Frigoscandia AB         Mandat utgår

Mahmood Baddat Språkservice AB         Mandat utgår

Suppleanter i tur att avgå
Kjell Eriksson Schenker AB 

Marianne Johansson Telia Sverige AB
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Sydvästs 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  
5 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.

Ordinarie i tur att avgå
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset

Charles Björklund Wise IT Konsult AB

Conny Knudsen  Tieto Sweden AB

Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin

Kenneth Straschko  Sigma Technology Sweden AB

Suppleanter i tur att avgå
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB

Jessica Andersson Systembolaget AB

Eva Gundel Schenker AB

Eva Sonesson IKEA AB

Jonas Svensson PH Nederman AB
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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 Sydväst, Berga Allé 1, 254 52, Helsingborg. Du kan även välja att 
göra dina nomineringar på unionen.se (länk).

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 Sydväst
  
 
 
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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Nyttiga länkar 
På Unionens webbplats finns information om regionrådet, 
nomineringsformulär för regionstyrelse och andra poster, hur man skriver 
en motion och annat matnyttigt inför regionrådet.  

Länkar
Om regionrådet

Rollen som regionrådsombud

Länk till nomineringsformulär

Att skriva en motion

Om förbundsrådet

Om kongressen

Unionens stadgar

https://www.unionen.se/om-unionen/detta-ar-unionen/regionrad
https://www.unionen.se/fortroendevald/hogre-uppdrag/regionradsombud
https://www.unionen.se/nominering-till-unionen-sydvasts-regionrad
https://www.unionen.se/medlemskapet/inflytande/sa-har-skriver-du-en-motion
https://www.unionen.se/om-unionen/detta-ar-unionen/forbundsrad
https://www.unionen.se/om-unionen/detta-ar-unionen/kongress
https://www.unionen.se/sites/default/files/files/unionens_stadgar_med_anvisningar_2512-2.pdf


Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Berg-
slagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen



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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