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Unionen Östra Sörmland/Gotland  
regionråd 2021
Regionstyrelsen är Unionen Östra Sörmland/Gotland 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 har även ansvar för regionens demokratiska processer och 
dialog. Ungdomsombud tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen 
i regionsstyrelsen. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer, 
valberedning, ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud och 
ombud till a-kassans stämma.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 21 april, 2021, digitalt via Easymeet.
FÖR VEM: du som väljs till regionrådsombud.
FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV: Sofie Tillgren, sofie.tillgren@unionen.se
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV: Sonia Shahine, sonia.shahine@scania.com

Du väljer vem som  
leder Unionen Östra Sörmland/Gotland
Regionstyrelsen är Unionen Östra Sörmland/Gotland högsta företrädare och 
leder Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Östra Sörmland/Gotland 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. 
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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 Årsmötets öppnande och upprop
12 Årsmötets stadgeenliga kallande
13 Fastställande av dagordning
14 Val av mötesfunktionärer

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

justerar protokollet
d  två rösträknare
e  tre ledamöter till regionrådsutskott  

(tar emot och bereder nomineringar till ny valberedning

15 Motioner till regionstyrelsen under året (0)
16 Motioner till förbundsrådets årsmöte (5st)
17 Motioner och förslag till regionrådet (0) 
18 Arvoden 2021
 a styrelsen
 b revisorer
 c valberedningen
  9 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
10 Revisorernas granskningsrapport
11 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
12 Fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter  
(minst tre) för dessa
13 Val av

a  regionstyrelsens ordförande för två år
b  2 regionstyrelseledamöter för två år
c  5 suppleanter till regionstyrelsen för ett år att inträda i den ordning, 

som bestäms vid valet
d  1 ungdomsombud för ett år
e  1 revisorsuppleant för ett år
f  5 ombud till förbundsrådet för ett år
g  5 suppleanter till förbundsrådet för ett år  

14  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och  
eventella suppleanter för dessa

15 Val av
–  ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande
–  eventuella suppleanter för ett år

16 Avtackning
17 Avslut 
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Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Östra Sörmland/Gotland högsta företrädare och 
leder Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Östra Sörmland/Gotland 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. 
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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  
mötesordförande och en anställd från regionkontoret kan väljas som  
sekreterare.

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 (ledamot i regionstyrelsen 
 Stockholm) 
Sekreterare för mötet
Sofie Tillgren Unionen Östra Sörmland/Gotland

Två justerare
Sonia Shahine Scania CV AB
George Kaspo AstraZeneca AB, Södertälje

Rösträknare
Karolina Berntsson Unionens förbundskontor Stockholm
Nina Lundqvist Unionens regionkontor ÖST
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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
Ronny Rova Scania CV AB
Benny Hansen AstraZeneca AB
Annika Saarenpää Volkswagen Group Sverige AB
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Förslag till arvoden 2021

Vid deltagande vid möte föreslår valberedningen att:

Regionstyrelsen
Oförändrat:
Ordförande vid möte erhåller 1 000 kr per möte
Ledamot och suppleanter erhåller 750 kr per möte

Revisorer
Oförändat:  
2 000kr för den/de revisorer som utför revisionen

Valberedningen
Oförändat:  
750 kr per möte
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Östra Sörmland/Gotland högsta företrädare och 
leder Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Östra Sörmland/Gotland 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. 

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 finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordförande
Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje 2 år  nyval

Ordinarie ledamöter
Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby 2 år  omval
Goran Simijonovic, Alfa Laval AB, Tumba 2 år  nyval

Suppleanter 
(i rangordning) 
1. Nicklas Peyron, Vokswagen Group  1 år  omval
Sverige AB, Södertälje 
2. Cecilia Sätterström, Uniguide AB, Visby 1 år  nyval
3. Mikael Larsson, Scania CV AB, Södertälje 1 år  nyval
4. Patrik Sköld, SSAB EMEA, Oxelösund  1 år  nyval
5. VAKANT

Ungdomsombud
Yulia Danneker, Destination Gotland, Visby 1 år   omval
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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

Suppleanter
Alvaro Sanchez, Xerox Sverige AB, Norsborg 1 år  omval
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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 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 Östra Sörmland/Gotland har  
5 ordinarie ombud och 5 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.

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
Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje  1 år  omval
Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutb. AB, Nyköping 1 år  omval
George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje   1 år  omval
Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje   1 år  omval
Tibbo Alemayehu, Volkswagen Group  1 år  nyval
Sverige AB, Södertälje

Suppleanter
(i rangordning)
1. Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby  1 år  omval
2. Bruno Smolic, Alfa Laval AB, Tumba  1 år  omval
3. Anna Nilsson-Niia, Sjukhusapoteket, Nyköping  1 år  omval
4. Alvaro Sanchez, Xerox Sverige AB, Norsborg  1 år  omval
5. Mikael Larsson, Scania CV AB Södertälje   1 år  nyval
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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  
regionalt förtroendevalda det kommande året. Valberedningens arbete  
handlar mycket om kontakt och intervjuer med både kandidater som har 
uppdrag och de som blir nominerade.

Befintlig valberedning

Sammankallande 
Kvarstående med mandat till 2022 
Sonia Shahine             Scania CV AB   Södertälje

Ledamöter ordinarie 
Mandattid utgår 2021 
Mats Grundberg Scania CV AB  Södertälje
Daniel Hultberg Alfa Laval AB  Tumba
Juha Pellikka Studsvik Nuclear AB Nyköping

Suppelant 
Matndattid utgår 2021
Patrik Ivarsson Grönlunds yrkesutb. Nyköping
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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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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. 


