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Unionen Mälardalen 
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Mälardalens årsmöte och äger rum  
10 april 2019. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 10 april, 2019 och ACC, Västerås

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Monica Thume, monica.thume@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Krista Andersson, krista.andersson@se.abb.com
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Val av regionstyrelse
Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till.  

Ordförande
Helena Åsell Bombardier Västerås 2020-04

Ordinarie ledamöter
Thomas Ackelid Arbetssökande       Eskilstuna 2019-04

Louice Nilsson Åkers  Åkersstyckebruk 2019-04

Mikael Gunnarsson Kanthal Hallstahammar 2019-04

Sonja Winnergren SGS DNA Köping  2019-04

Torgny Larsson  Uponor Virsbo   2019-04

Carina Rosenkvist Structur  Västerås  2020-04

Malin Ljungstedt Systembolaget Västerås 2020-04

Suppleanter
Jennifer Johansson Work for you Eskilstuna 2019-04
Annica Feltendahl Sv, ridsportförbundet Strömsholm 2019-04

Ungdomsombud
Jennifer Gröhn Silentium Västerås 2019-04
Vakant
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Val av revisorer
Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till. 

Ordinarie
Anny Bustos Teljebäck Bergslagens Folkhögskola    Norberg   2019-04
Lena Bäcker ABB Västerås   2020-04 

Suppleanter
Håkan Eriksson ASSA Eskilstuna 2019-04
Pennti Salonpää Westinghouse Västerås 2019-04
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Val av förbundsråds-
ombud
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 
Mälardalen har fem ordinarie ombud och fem suppleanter i förbundsrådet. 
Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

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

Ordinarie i tur att avgå
Helena Åsell Bombardier Transportation
Jennifer Johansson Work for you
Mikael Gunnarsson Kanthal
Carina Rosenkvist Structor Industriprojekt
Torgny Larsson Uponor

Suppleanter i tur att avgå
(i rangordning)
1. Malin Ljungstedt Systembolaget
2. Louice Nilsson Åkers
3. Sonja Winnergren SGS DNA
4. Jennifer Gröhn Silentium
5. Thomas Ackelid Arbetssökande



Så fungerar demokratin 
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Mälardalens högsta företrädare och leder Unio-
nens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts 
ner och anpassas till vad Unionen i Mälardalen ska  åstadkomma under 
året.  
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud till-
varatar unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionens  
i förbundet. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer,  
valberedning, ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud 
och ombud till a-kassans stämma.
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Respekfullt och  
hövligt uppträdande 
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt och 
rättvis behandling. 

Om vi verkligen vill sätta stopp för alla former av trakasserier på våra  
arbetsplatser, i våra möten och i samhället i allmänhet måste vi visa upp 
ett gott exempel i vår egen organisation. 

Trakasserier skapar en känsla av obehag, är kränkande och skapar splittringar. 

Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare av Unionen, ett 
ansvar att förebygga och förhindra, sexuella trakasserier och trakasserier 
som har samband med någon av diskrimineringslagens sju diskriminerings-
grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan 
om trakasserier görs till regionchefen. Anklagelser om trakasserier kommer 
tas på allvar och utredas omgående. 

Åtgärder kommer vidtas och kan till exempel omfatta en ursäkt, en varning 
eller till och med utestängning från regionrådet. 

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och 
yrkesmässigt sätt. 



Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Upprop

§ 3 Årsmötet stadgeenliga kallande

§ 4 Val av funktionärer till Beredningsutskottet, därefter ajourneras mötet och fortsätter
enl inbjudan

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Val av
a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Två justerare

d) Två rösträknare

§ 7 Motioner
a) Till regionstyrelsen

b) Till förbundsrådets årsmöte

c) Förslag till regionrådet

d) Motioner till kongressen

§ 8 Styrelsens årsberättelse och årsredovisning

§ 9 Revisorernas granskningsrapport

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Beslut om arvode
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§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa, för Regionrå-
det 2020

§ 13Val av
a) Fem ordinarie regionstyrelseledamöter för två år

b) Två suppleanter för ett år att inträda i den ordningen de blir valda

c) Ett ordinarie ungdomsombud för ett år

d) En ordinarie revisor för två år

e) En ordinarie revisor, fyllnadsval, för ett år

f) Två revisorssuppleanter för ett år att inträda i den ordning de blir valda

g) Fem ordinarie ombud till förbundsrådet för ett år

h) Fem suppleanter till förbundsrådet för ett år att inträda i den ordning de blir
valda

§ 14 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen ( minst tre) och eventuellt
suppleanter för dessa för Regionrådet 2020

§ 15 Val av
a) Tre ordinarie ledamöter i valberedningen för två år

b) Tre suppleanter för ett år

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Avslutning
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Regionalt möte med valkretsarnas val till 

Unionens a-kassas ordinarie föreningsstämma 2019

Val av ombud till a-kassans föreningsstämma

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Mötets behöriga kallande

4. Fastställande av dagordning och arbetsordning

5. Val av funktionärer för a-kassans möte

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Justerare

d. Rösträknare

6. Information från a-kassan

7.Val av ombud till a-kassan (Är ombudet medlem i Unionen a-kassa?)

a. 3 Ordinarie

b. 3 Suppleanter

8. Avslut
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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 har särskilda 
uppdrag under själva regionrådet.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade.  
Under mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och 
föreslå dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte  
föreslå andra kandidater än de som finns angivna här.

Valberedningens förslag

Ordförande för mötet
Mari Carlqvist Unionens a-kassa

Sekreterare för mötet
Monica Thume Unionen Mälardalen

Två justerare
Väljs på mötet 
Väljs på mötet

Rösträknare
Väljs på mötet
Väljs på mötet
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Mälardalens högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och 
anpassas till vad Unionen i Mälardalen ska  åstadkomma under året. Styrelsen 
följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar unga Unio-
nen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för regionens 
demokrati och företräder regionens i förbundet.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under mö-
tet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem istället 
för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandidater än de 
som finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamot för 2 år
Torgny Larsson Uponor, Virsbo  Omval
Jennifer Johansson PEAB, Eskilstuna   Nyval
Annica Feltendahl Sv. Ridsportförb. Strömsholm  Nyval
Robert Mätlik Sweco Systems, Västerås  Nyval
Kai Virkkala WSP, Västerås  Nyval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson, Anders Helm, Thomas 
Ackelid,

Suppleanter för 1 år
Raymonda Saadé  Almi, Västerås Nyval
Lena Fors  Pfizer, Strängnäs Nyval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson, Anders Helm

Ungdomsombud för 1 år
Vakant
Vakant

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson



Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsen verksamhet och föreslår regionrådet 
att till eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå  
dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra 
kandidater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Revisor för 2 år
Mikael Gunnarsson Kanthal, Hallstahammar Nyval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson

Revisor för 1 år, fyllnadsval
Thomas Ackelid Arbetssökande, Eskilstuna  Nyval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson

Revisorsuppleanter för 1 år
Karin Boholm ABB, Västerås  Nyval
Pentti Salonpää Westinghouse, Västerås Omval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, 
Anette Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson
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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 pensionsfrågor och omställ-
ningsavtalet 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 Mälardalen har 5 ordinarie ombud och 5 
suppleanter i förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor. Bransch-
delegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtalsförhandlingar om nya
kollektivavtal.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under mötet 
kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem istället för 
valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandidater än de som 
finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordinarie ombud för 1 år
Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Omval 
Jennifer Johansson PEAB, Eskilstuna  Nyval
Malin Ljungstedt Systembolaget, Västerås Nyval
Carina Rosenkvist El av Sol Nordic, Västerås Omval
Torgny Larsson Uponor, Virsbo Omval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, Anette 
Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson, Thomas Ackelid

Suppleanter för ombud på 1 år
Annica Feltendahl Sv.  Ridsportförb. Strömsholm Nyval
Robert Mätlik Sweco Systems, Västerås Nyval
Kai Virkkala WSP, Västerås Nyval
Raymonda Saadé Almi, Västerås Nyval
Lena Fors Pfizer, Strängnäs Nyval

Övriga nomineringar: Anneli Andersson, Birgitta Isaksson, Jessica Giaretta, Anette 
Pisilä, Christina Borén Ewnert, Sandra Torsson, Thomas Ackelid

Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för förbundsrådsombuden.



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 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. 

Befintlig valberedning
Sammankallande
Krista Andersson krista.andersson@se.abb.com

Ledamöter
Anders Edenskär anders.edenskar@calesco.se
Daniel Eriksson daniel75eriksson@gmail.com
*Kenneth Nielsen kenneth.nielsen@caverion.se
*Johan Cederqvist ceder68@gmail.com
*Björn Lindblom bjorn.lindblom@swecon.com
Magnus Leuchovius magnus.leu@gmail.com

Suppleanter
**Ingrid Nilsson 
**Guri Törnstrand

* mandattiden utgår
** avsägelse
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Val av ombud till 
a-kassans stämma
På Unionen Mälardalens  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. 

Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (3 ordinarie och 3 supp-
leanter) står i tur att avgå. 

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

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie
Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Omval
Jennifer Johansson PEAB, Eskilstuna  Omval
Malin Ljungstedt Systembolaget, Västerås Omval

Övriga nomineringar: Saknas

Suppleanter
(i rangordning)

Carina Rosenkvist El av Sol Nordic, Västerås Omval 
Raymonda Saadé Almi, Västerås Nyval 
Lena Fors Pfizer, Strängnäs Nyval

Övriga nomineringar: Saknas

Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för A-kasseom-
buden
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Motioner
Skickas som separata bilagor 
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Förslag ersättningar och 
arvoden
Beslutsunderlag

Arvoden i Unionen Mälardalen 2019

Valberedningen i Unionen Mälardalen har att föreslå arvoden för förtroende-

valda. Regionens revisorer föreslår arvoden för valberedningen.

Valberedningens förslag till arvoden återfinns i bilaga 1 

Revisorernas förslag till arvoden återfinns i bilaga 2

Förslag till beslut

Unionen Mälardalens Regionråd föreslås besluta

att fastställa valberedningens förslag till arvoden för 
förtroendevalda (Bilaga 1)

att fastställa revisorernas förslag till arvoden för valbe-
redningen (Bilaga 2)

Mälardalen 2019-03-04

Valberedningen, Unionen Mälardalen
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Bilaga 1

Valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda – Regionrådsmötet 2019

Regionstyrelse
Befattning Förslag Kommentar
Ordförande 5000 kr/år därutöver 400 kr 

per bevistat protokollfört 
sammanträde

Inkluderar övriga arvoden 
inom Unionen Mälardalen.

Vice ordförande(n) 
samt ev. övrig leda-
mot i AU

2500 kr/år därutöver 400 kr 
per bevistat protokollfört 
sammanträde

Inkluderar övriga arvoden 
inom Unionen Mälardalen.

Ledamot 1000 kr/år därutöver 400 kr 
per bevistat protokollfört 
sammanträde

Inkluderar övriga arvoden 
inom Unionen Mälardalen.

Suppleant och 
adjungerad

1000 kr/år därutöver 400 kr 
per bevistat protokollfört 
sammanträde

Inkluderar övriga arvoden 
inom Unionen Mälardalen.

Revisorer
Revisor 3000 kr/år Arvode per år. Exkl. övriga 

arvoden.

Revisor suppleant 400 kr per bevistat pro-to-
kollfört sammanträde

Exkl. övriga arvoden. Arvode 
utgår ej vid telefonsamman-
träden

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och traktamenten
utgår enligt gällande riktlinjer för förtroendevalda.

• Ledamot som avgår i förtid erhåller endast mötesarvode.

• Adjungerad till styrelsen erhåller mötesarvode samt fast arvode i propor- 
 tion till den tid denne varit adjungerad.

• Det årliga arvodet erhålls endast vid minst 50 % mötesdeltagande.

• Revisor eller revisorssuppleant samt ordinarie och suppleanter från valbe
redningen erhåller mötesarvode när dessa deltar i regionstyrelsens möten
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Bilaga 2
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Förslag antal ledamöter

Antal ledamöter i Unionen Mälardalen 2019

Valberedningen i Unionen Mälardalen har att föreslå antal ledamöter för regionens organ.

Förslag till beslut

Unionen Mälardalens Regionråd föreslås besluta

att fastställa antalet ledamöter i Regionstyrelsen verksamhets-
året 2019 till 9 ordinarie ledamöter (Ordförande + 8 leda-
möter) och 3 suppleanter.

att fastställa antalet ledamöter i Valberedningen verksamhets-
året 2019 till 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Mälardalen 2019-03-04

Valberedningen, Unionen Mälardalen



Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har  vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Den passar utmärkt för 
dig som är nyvald som ombud, men även för dig som varit med ett tag men 
som inte vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens lokala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
och har kallelsen gått ut i tid senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna. Nu kör vi!

Jag föreslår följande propositionsordning Ska vi ta och besluta i den här ordningen?

Är det mötets mening att... Är alla här överens?

Någon däremot? Är ni riktigt säkra? Säg nej annars!

Jag har inga fler på talarlistan Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad? Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut? Ska vi klubba det här?

Beslutar mötet i enlighet med förslaget? Ska vi göra som det står i förslaget?

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja de som 
valberedningens föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just de här, 
utan bestämma att vi väljer några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna... Då säger vi så, vi är nöjda med det här 
och behöver inte prata mer om det.

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning med handuppräckning Ska vi räcka upp handen när vi 
röstar, eller?

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi börja jobba?
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Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Berg-
slagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen
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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.


