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Praktisk information
TID OCH PLATS
28 april 2020 klockan 9.00-10.30. Digitalt möte via Easymeet.

FÖR VEM 
För dig som är vald till regionrådsombud och för dig som har eller är nominerad till  
ett regionalt uppdrag i Unionen Öst. Endast valda regionrådsombud har rösträtt.

FRÅGOR 
Frågor om regionrådet: Eva Andersson, eva.andersson@unionen.se, 013-24 75 03 eller 
Anders Tilly, anders.tilly@unionen.se, 013-24 75 05. 

Frågor om valberedningens arbete: Kerstin Karlsson kerstin.karlsson@ericsson.com, 
010-711 49 31 eller Eva Anderssom, sekreterare; eva.andersson@unionen.se, 013-24 75 03.

PROGRAM
9.00 Inledning
 Christine Lindström, regionstyrelsens ordförande

 Gästtalare
 Ej klart vem

 Unionens Öst årsmöte
 Årsmöte enligt dagordning sidan 6

 Unionens verksamhet
 Malin Engström, chef Unionens regionala verksamhet 
 Anders Tilly, regionchef Unionen Öst

10.30 Mötet avslutas 
 Christine Lindström, regionstyrelsens ordförande. 

DIGITALT MÖTE – HUR GÅR DET TILL?
Bifogat denna information fick du en instruktion om Easymeet, här kommer en kort 
sammanfattning. Mötet kommer att hållas via systemet Easymeet. Det du behöver är 
dator med kamera och ljud, gärna headset för bästa ljud. Du behöver också ha webblä-
saren Chrome installerad (läs mer i instruktionen). För att minska risken för tekniska 
problem, stäng ner andra program.

Inom några dagar får du ett mejl med länk till Easymeet och instruktion om att bekräfta 
din e-postadress och testa din uppkoppling och webbläsare. Dagen före vårt regionråd 
kommer ytterligare ett mejl med mötesinbjudan och länk till vårt möte. 

På mötet kommer du kunna följa dagordning, begära ordet, lägga yrkanden och rösta. 
Du kommer att se och höra mötesordföranden och den person som har ordet. Om du 
begär ordet kommer övriga deltagare se och höra dig.

Gå in i mötet i god tid innan klockan 9 för att vara säker på att allt fungerar som det 
ska och bli lite hemmastadd. Om du får tekniska problem kommer det finnas hjälp. 
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Regionala 
konferenser 

inför 
Avtal 2020

Föreläsning 
med Karin 
Adelsköld

Regionalt 
mentorskaps-

program för 
förtroendevalda

Dialog med 
och stöd till 
regionens 
113 klubbar

Värvning och 
samarbete

med 
Linköpings
universitet

Här är några  
exempel på aktiviteter 

under 2019

Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Östs 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. Ungdomsombudet tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen i 
regionstyrelsen. Förutom regionstyrelse kan du också välja revisor, ombud till 
förbundsråd och valberedning.
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Nominera ledamöter till valberedningen
2020 är ett annorlunda år då vi genomför regionrådet digitalt. Nominering 
av ledamöter till valberedningen sker därför innan regionrådet. I samband 
med att du nu får denna information, 14 dagar innan regionrådet, påbörjar 
vi nomineringsprocessen. 

NOMINERA SENAST 19 APRIL
Nominera (föreslå) vem eller vilka som ska ingå i regionens valberedning genom att 
mejla ost@unionen.se med uppgifter om den du nominerar. 

 y Namn

 y Arbetsplats eller motsvarande

 y Mobilnummer

 y E-postadress 

 y Kort motivering

Uppge även ditt namn, arbetsplats eller motsvarande samt mobilnummer. Tänk på 
att den nominerade måste vara tillfrågad och ha sagt ja till nomineringen.

BEREDNINGSUTSKOTT MED UPPDRAG ATT FÖRESLÅ NY VALBEREDNING
Beredningsutskottet är den grupp regionrådsombud som tar emot nomineringarna 
och föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen kommande år. Utskottets 
förslag till valberedning presenteras på regionrådet i samband med valen. 

På sidan 14 kan du läsa mer om valberedningens uppdrag och vilka som har upp-
draget idag.
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Dagordning regionråd Unionen Öst
1.  Mötets öppnande 

2.  Upprop 

3.  Årsmötets stadgeenliga kallande 

4.  Fastställande av dagordning 

5.  Val av 
 a. utskott att bereda val av valberedning 
 b. ordförande för mötet 
 c. sekreterare
 d. två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet
 e. två rösträknare 

6.  Motioner till regionstyrelsen under året (information)

7.  Motioner till regionrådet (information)

8.  Motioner till förbundsrådet (information, se sid 9)

9.  Arvoden för 2020 (sidan 8)

10.  Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 (bilaga)

11.  Revisorernas granskningsrapport 2019 (sid 22 i verksamhetsberättelsen)

12.  Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

13.  Fastställande av antal (ojämnt) styrelseledamöter (inräknat ordförande) och 
suppleanter (minst tre) för dessa 

14.  Val av 
 a.  regionstyrelseledamöter för två år 
 b.  suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet 
 c.  ungdomsombud för ett år 
 d.  revisor för två år 
 e.  revisorssuppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet 
 f.  ombud till förbundsrådet för ett år 
 g.  suppleanter till förbundsrådet för ett år att inträda i den ordning som   

  bestäms vid valet

15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) 

16. Val av 
 a. ledamöter i valberedningen för två år 

17. Övriga frågor 

18. Mötets avslutande
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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
Malin Engström Unionen

Sekreterare för mötet
Eva Andersson Unionen Öst

Två justerare
Carina Norberg Tekniska Verken i Linköping AB 
Anders Cronstierna Riksbyggen

Rösträknare
Inte aktuellt vid digitalt möte

Beredningsutskott
Marianne Törngren Bosch Thermoteknik AB 
Ej klart

Övriga nominerade
Inga nominerade
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Arvoden & ersättningar 2020
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen föreslår oförändrade nivåer för rese- och mötesersättningar samt 
arvoden för Unionen Öst 2020. Prisbasbeloppet (Pbb) för 2020 är 47 300 kronor.

Resor och traktamenten
Ersättning till regionstyrelsens ledamöter omfattas av de riktlinjer som gäller 
Unionens förtroendevalda och som beslutas av förbundsstyrelsen. Detta gäller i 
samband med uppdrag för regionens räkning. 

För fackliga kurser eller övriga aktiviteter i regionens regi utgår ersättning antingen 
för resa i 2-klass tåg eller med 32,90 kr/mil (2020) vid resa med bil. Milersättningen 
utgår från Skatteverkets skattepliktiga ersättning på 18,50 kr/mil och förbundets 
rekommendationer när det gäller den skattepliktiga milersättningen till medlemmar 
på 14,40 kr/mil (2020). 

Mötesersättning
Mötesersättning utgår med ett fast belopp på 473 kr (1 % av Pbb) per bevistat proto-
kollfört regionstyrelsesammanträde, arbetsutskottsmöte (AU) eller valberednings-
möte. Likaså andra av regionstyrelsen eller AU initierade likvärdiga uppdrag,  
t ex arbetsgrupper tillsatta av regionstyrelsen.

Styrelsearvoden
Fast arvode till styrelsen utgår enligt nedan. 

Ordförande 25 % av Pbb 2020 = 11 825 kr 
Vice ordförande 12,5 % av Pbb 2020 = 5 912 kr 
Övriga ledamöter i arbetsutskottet 9 % av Pbb 2020 = 4 257 kr

Styrelsearvodet villkoras med närvarokrav och reduceras i förhållande till even- 
tuell frånvaro (avser ej revisorer). Fullt arvode utbetalas vid 75 % mötesnärvaro på 
styrelsemöten respektive AU-möten. Eventuell frånvaro överstigande 25 % medför 
en proportionell reducering av det fasta arvodet. För eventuell frånvaro på grund av 
att övriga uppdrag för Unionen Öst sammanfaller med regionstyrelsesammanträde 
skall arvodet ej reduceras.

Revisorsarvode
Arvode utgår per person till verkställande revisorer med 2 838 kr (6 % av Pbb).

Ombud till Regionråd (RR)
Regionrådsombud och suppleanter, utsedda av tjänstemannaklubb, erhåller vid del-
tagande i regionrådsmöte reseersättning enligt region Östs regler.
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Motioner
Det har inte kommit in några motioner till regionstyrelsen under året, inte heller till 
regionrådet 2020.

MOTIONER TILL FÖRBUNDSRÅD 2020
Här är en sammanställning över de nio motioner som kommit till förbundsrådet. 
I bilagan ”Motioner till Förbundsråd 2020” kan du läsa hela motionerna och för-
bundsstyrelsens yttrande.

Motion 1: Alla ska ha rätt till en betald friskvårdstimme
Unionenklubben SVT, Stockholm

Motion 2: Arbeta för 48 timmars veckovila
Medlem, Unionens Teknikerråd, Sydväst

Motion 3: Arbetsverktyg för klubbar
Unionenklubben SVT, Stockholm

Motion 4: För en rättvis behandling på arbetsplatsen vid rehabilitering av psykisk ohälsa
Medlem, Uppland

Motion 5: Livslångt lärande – genom fortbildning
Medlem, Sydväst

Motion 6: Pension + A-kassa
Medlem, Göteborg

Motion 7: Permission för egen 50-årsdag oavsett veckodag
Medlem, Värmland

Motion 8: Slå vakt om folkrörelsens alkoholkultur
Medlem, Sydväst

Motion 9: Sjukvårdsförsäkring urholkar välfärden
Medlem, Stockholm
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Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppdrag att hitta kandidater till de olika uppdragen kräver en hel-
hetssyn på regionens verksamhet och behov. Valberedningen behöver en långsiktig 
plan där både kontinuitet och förnyelse är viktigt. Förutom olika erfarenheter och 
kunskap tar valberedningen hänsyn till fyra kriterier för att skapa en god spridning 
som på bästa möjliga sätt motsvarar medlemmarna i regionen. De fyra kriterierna 
är; bransch, geografi, ålder och kön.

FÖRDELNING OCH JÄMFÖRELSE
Regionstyrelsen består av en ordförande, tio ledamöter, tre suppleanter och ett 
ungdomsombud. Utifrån de fem ledamöter som har mandat fram till 2021 och val-
beredningens förslag på övriga förtroendevalda ser fördelningen ut enligt nedan. 
Fördelningen kan jämföras med hur fördelningen ser ut bland regionens medlem-
mar.

KÖN Medlemmar Regionstyrelsen

Män 60 %

Kvinnor 40 %

GEOGRAFI Medlemmar Regionstyrelsen

Linköping 42%

Norrköping 29 %

Finspång 6 %

Katrineholm, Flen, Vingåker 5 %

Motala, Vadstena 5 %

Ödeshög, Boxholm, Tranås 5 %

Mjölby 5 %

Åtvidaberg, Kinda, Ydre 2 %

Söderköping, Valdemarsvik 1 %

BRANSCH Medlemmar Regionstyrelsen

Industri & Teknik 37 %

Handel 12 %

IT & Telekom 10 %

Service & Tjänster 9 %

Konsult & Finans 7 %

Bygg & Fastigheter 7 %

Organisation & Föreningar 4 %

Energi & Miljö 3 %

Transport & Logistik 3 %

Farmaci & Hälsa 3 %

Media & Kommunikation 2 %

Egenföretagare

Arbetssökande

Kvinna, 31-40 år, Konsult & Finans, Linköping.
ÖVRIGA NOMINERADE REGIONSTYRELSEN

Sittande ledamot

Valberedningens förslag (omval)

Valberedningens förslag (nyval)

FÖRKLARING TILL FÄRG & FORM

ÅLDER Medlemmar Regionstyrelsen

Under 30 år 16 %

31-40 år 22 %

41-50 år 29 %

51-60 år 27 %

61 år och över 7 %
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Val av regionstyrelse
Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade. Under mötet kan  
du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem istället för valberedning-
ens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandidater än de som finns angivna här. 

FÖLJANDE HAR MANDAT TILL APRIL 2021
Christine Lindström Siemens Ind. Turbomachinery AB Finspång Ordförande 
John Agefjäll Combitech AB Linköping Ledamot 
Andreas Danielsson Saab AB Linköping Ledamot 
Jens Edström Arbetssökande Norrköping Ledamot 
Jeanette Eriksson Arbetssökande Vingåker Ledamot 
Roger Forssén  Johnson Controls S & S AB Norrköping Ledamot

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningens förslag listas nedan, därefter övriga nominerade och avgående. 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. 

Ordinarie ledamöter
Christina Andersson Marknadslyftet AB Linköping Omval 
Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping Omval 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Omval 
Elizabeth Lakey Saab Dynmics AB Linköping Nyval 
Linda Näslund Releasy Customer Management AB Linköping Nyval

Suppleanter
1:a Daniel Magnusson Apoteket AB US Linköping Nyval 
2:e Micael Hessel  Ericsson AB Linköping  Omval 
3:a Linnéa Berg Bonnier Business Media Sales Norrköping Nyval

Ungdomsombud
Nathalie Jensen SYNLAB Analytics & Serv. Sw. AB Linköping Nyval

ÖVRIGA NOMINERADE 
Ordinarie ledamot
Linnéa Berg Bonnier Business Media Sales Norrköping 
Micael Hessel  Ericsson AB Linköping  
Daniel Magnusson Apoteket AB US Linköping 
Jenny Petersson Skill Rekrytering & Bemanning AB Linköping

Suppleant
Jenny Petersson Skill Rekrytering & Bemanning AB Linköping

Ungdomsombud 
Inga övriga nominerade

AVGÅENDE I REGIONSTYRELSEN
Mattias Joknesjö Ordinarie ledamot 
Sabine Zink Claesson Ordinarie ledamot 
Maria Bockerud Suppleant 
Jesper Taivaloja Ungdomsombud 
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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 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. 

REVISOR MED MANDAT TILL 2021
Alf Norrbin BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie revisor
Annica Vik E.ON Värme Sverige AB Norrköping  Omval

Suppleanter
1:a Elzbieta Ahonen Arbetssökande Finspång Omval 
2:a Annika Hejnebo Ekholm Systembolaget Norrköping Omval

Övriga nominerade
Inga övriga nominerade.

12
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, 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 förbunds- 
övergripande 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. Unionen Öst har sju ordinarie ombud och sju suppleanter i förbundsrådet. Alla 
poster har en mandatperiod på 1 år. 

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

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie ombud
John Agefjäll Combitech AB Linköping Omval 
Christina Andersson  Marknadslyftet Sverige AB Linköping Omval 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Omval 
Andreas Danielsson  Saab AB Linköping Omval 
Christine Lindström Siemens Ind. Turbomachinery AB Finspång Omval 
Gunilla Fåk Saab AB Linköping Nyval 
Ulrika Holmertz  Systembolaget  Linköping Nyval

Suppleanter
1:a Peter Yngve NCC AB Linköping Omval 
2:a Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB Linköping Omval 
3:e Elizabeth Lakey Saab AB Linköping  Nyval 
4:e Agneta Lind  Schenker AB Linköping Nyval 
5:e Jeanette Eriksson  Arbetssökande Vingåker Nyval 
6:e Birgitta Lillemets Kolmårdens Djurpark AB Kolmården Nyval 
7:e Damian Jurzysta Webhelp Sweden AB Norrköping Nyval

 
Övriga nomineringar 
Ordinarie ombud
Linnéa Berg Bonnier Business Media Sales Norrköping 
Elizabeth Lakey Saab AB Linköping 
Jenny Petersson Skill Rekrytering & Bemanning AB Linköping

Suppleanter
Linnéa Berg Bonnier Business Media Sales Norrköping 
Jenny Petersson Skill Rekrytering & Bemanning AB Linköping
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Presentation valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. Region 
Öst har idag sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som årsmötet eller annat 
regionrådsmöte ska göra. Valberedningen ska även föreslå arvoden för uppdrag på  
regional nivå, förutom för valbedning. Regionchefen utser sekreterare till valbered-
ningen.

BEFINTLIG VALBEREDNING
Kerstin Karlsson* Ericsson AB Linköping  Mandat till 2021 
Kjell Magnusson Releasy Cust. Management AB  Linköping Mandat till 2021 
Marcus Almberg Väderstad AB Väderstad Avsagt sig uppdrag

Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB Tranås Mandat går ut 
Åsa Carlqvist Systembolaget Norrköping Mandat går ut 
Moa Svensson Systembolaget Norrköping Mandat går ut 
Laila Freiman Samhall AB Linköping Mandat går ut 
Linda Lundgren Saab AB Linköping Mandat går ut

*Sammankallande

14
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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 närmast obegripliga 
frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, som översätter årsmötes-
språk 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?

15
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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. 

 


