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Unionen Dalarna 
regionråd 2020
Regionstyrelsen är Unionen Dalarnas högsta företrädare mellan regionråd. 
Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unionen och 
regionens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, budget och 
bemanning inom de ramar som förbundets valda nationella organ anger  
och följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen följer sedan  
upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har även ansvar för regionens 
demokratiska processer och dialog. Ungdomsombud tillvaratar unga  
Unionenmedlemmars intressen i regionstyrelsen. Förutom regionstyrelsen 
kan du också välja revisorer, valberedning, ungdomsombud i regionstyrel-
sen, förbundsrådsombud och ombud till a-kassans stämma.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 3 september 2020 klockan 17.00 via Easymeet. Mer information 
och länk för mötet sänds senare till de som anmäler sig.
FÖR VEM: du som valts som regionrådsombud.
FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV: Matthias Gran, matthias.gran@unionen.se
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV: Tomas Jansson, tomas.jansson@ssab.com

Du väljer vem som  
leder Unionen Dalarna
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. 
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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  
professionellt sätt. 
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Dagordning
11 Mötets öppnande
  2 Upprop
13 Årsmötets stadgeenliga kallande
14 Fastställande av dagordning
15 Val av

a  ordförande för mötet
b  sekreterare
c två justerare som tillsammans med mötesordföranden  

justerar protokollet
d  rösträknare
e regionrådsutskott för detta möte samt mötet 2021

16 Motioner till regionstyrelsen under året
17 Motioner till förbundsrådets årsmöte
18 Motioner och förslag till regionrådet
19 Arvoden
10 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
11 Revisorernas granskningsrapport
12 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
13  Fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter  

(minst tre) för dessa
14 Val av

a  fyra regionstyrelseledamöter för två år
b  två regionstyrelseledamöter fyllnadsval för ett år
c  tre suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid 

valet
d  två ungdomsombud för ett år
e  en revisor för två år
f  två revisorssuppleanter för ett år
g  tre ombud till förbundsrådet för ett år
h  tre suppleanter till förbundsråd för ett år  
i  två ombud till a-kassans stämma för ett år
j  två suppleanter till a-kassans stämma för ett år

15  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och        
eventuella suppleanter för dessa

16 Val av
a ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande
b  ledamöter i valberedningen fyllnadsval för ett år
c  eventuella suppleanter för ett år

17 Avtackning
18 Övriga frågor
19 Avslutning

*   Här ska även regionordförande räknas in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal  
ledamöter inkl regionordförande.
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Pridetåg

Arbetsplats-
besök

Politiker-
träffar 

Medlems-
föreläsningar

Utvecklings-
dag för förtro-

endevalda Här är några  
exempel på aktiviteter 

under 2019

Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Dalarnas högsta företrädare mellan region-
råd. Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unio-
nen och regionens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, 
budget och bemanning inom de ramar som förbundets valda nationella 
organ anger och följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrel-
sen följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har även 
ansvar för regionens demokratiska processer och dialog. Ungdomsom-
bud tillvaratar unga Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen. 
Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer, valberedning, 
ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud och ombud till 
a-kassans stämma.
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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
Carl Bjelksjö Scouterna

Sekreterare för mötet
Karin Sandström Unionen Dalarna

Två justerare
Väljs under mötet

Rösträknare
Väljs under mötet

Övriga nominerade
Inga övriga nominerade finns.
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskott är en grupp regionsrådsledamöter som tar emot nomine-
ringar samt föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen kommande 
år. Utskottets förslag till valberedning presenteras på regionrådet i samband 
med valen. 

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
Monica Andersson Seco Tools AB
Sven Hedström Erasteel Kloster AB
Yvonne Norgren Hitachi ABB Power Grids AB

Övriga nominerade
Inga övriga nominerade finns.
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Arvoden

Valberedningens förslag på arvoden:

Ordförande    7 000 kr

Vice ordförande x 2    5 500 kr

Ordinarie ledamöter och suppleanter     1 800 kr

För att få fullt arvode måste närvaron på RS varit minst 70 % under året.

Vid ett lägre deltagande omräknas arvodet i förhållande till närvaro. 

Ingen avräkning av arvodet skall göras, då styrelseledamot inte kan närvara på 
regionstyrelsemötet på grund av kallelse till annat uppdrag inom Unionen. Detta 
gäller när ledamoten själv inte kan påverka situationen. Exempel på sådant upp-
drag/ utbildning kan vara, valberedning, A-kassan, delegationsarbete eller annat 
fall där det bedöms vara giltig frånvaro.

Arvode revisorer, ordinarie     1 350 kr

Arvode valberedning, ordinarie   1 350 kr

Utbetalning sker i december.

Sammanträdesersättning  - 400 kr per protokollfört möte.
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Dalarnas högsta företrädare mellan regionråd. Regionsty-
relsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unionen och regionens 
medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, budget och bemanning 
inom de ramar som förbundets valda nationella organ anger och följer sedan 
upp regionens verksamhet.

Regionstyrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har 
även ansvar för regionens demokratiska processer och dialog. Ungdoms-
ombud tillvaratar unga Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen. 
Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer, valberedning, ung-
domsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud och ombud till a-kas-
sans stämma.

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 finns angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie ledamöter
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB 
Johan Svälas JWS Skogsdikning 
Fredrik Holmgren Hitachi ABB Power Grids AB
Marie-Louise Frennesson Hitachi ABB Power Grids AB

Ordinarie ledamöter fyllnadsval
Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB
Stefan Andersson Keolis Sverige AB 

Fler nominerade
Mikael Lindberg SWECO Civil AB 
Larz Andersson Viati Dalarna AB 
Johan Skoog Outokumpu Stainless AB

Suppleanter
Mikael Lindberg SWECO Civil AB
Larz Andersson Viati Dalarna AB
Johan Skoog Outokumpu Stainless AB

Fler nominerade
Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB

Ungdomsombud
Anton Pettersson Hitachi ABB Power Grids AB
Sara Andersson CTEK Sweden AB
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsen 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 finns angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie
Ursula Ekblad Byggnadsföreningen Vi Förenade ek för
 Bogg & Olofsson Redovisning AB

Suppleanter
Mats Ohldén SSAB EMEA AB
Torbjörn Andersson Outokumpu Press Plate AB
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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, årsberät-
telse och 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 avtalsförhand-
lingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets bransch-
delegationer*. Unionen Dalarna har tre ordinarie ombud och tre 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.

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 finns angivna här. 

Valberedningens förslag

Då årsmötet blev flyttat från 23 april till hösten så beslutades att valda om-
bud 2019 får förlängt mandat eftersom förbundsrådet hölls den 1 juni 2020. 
Av den anledningen väljs inga ombud förrän årsmötet 2021.

Se tidigare valda ombud nedan:

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

Suppleanter
(i rangordning)
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.

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
Tomas Jansson SSAB EMEA AB    2020

Ledamöter
Anette Hedvall Mockfjärds Fönster AB   2021
Anneli Johansson Coor Service 
 Management AB    2021
Nagabhushan Nagendra Dellner Couplers AB   2020
Johanna Öhgren-Bohman Hitachi ABB Power Grids AB   2020

Suppleanter
Erik Byhlinder Rotork Sweden AB   2020
Joakim Sundström Stora Enso Fors AB   2020

Inlämnade nomineringar från klubbar och medlemmar:
Tomas Jansson SSAB EMEA AB 
Nagabhushan Nagendra Dellner Couplers AB
Erik Byhlinder Rotork Sweden AB   
Joakim Sundström Stora Enso Fors AB 

Anette Hedvall har meddelat att hon önskar kliva av sitt uppdrag och därför 
behöver ett fyllnadsval göras för henne.
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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. 

Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (två ordinarie och två 
suppleanter) 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 finns angivna här. 

Valberedningens förslag
Då årsmötet blev flyttat från 23 april till hösten så beslutades att valda om-
bud 2019 får förlängt mandat. Regionstyrelsen Dalarna valde Marie-Louise 
Frennesson som ersättare för den vakanta suppleantplatsen under sitt möte 
den 25 mars. Av den anledningen väljs inga ombud förrän årsmötet 2021.

Se tidigare valda ombud nedan:

Ordinarie
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB
Carina Sisell Idre Fjäll 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB 
2. Marie-Louise Frennesson Hitachi ABB Power Grids AB 
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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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Unionen är Sveriges 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. 

 


