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Praktisk information
TID OCH PLATS
Den 9-10 april 2019 på Vildmarkshotellet i Kolmården.

FÖR VEM 
Du som är vald till regionrådsombud och du som representerar klubben i  
avtalsfrågor. Den 10 april ansluter deltagare till avtalskonferensen.

FRÅGOR 
 y Praktiska frågor: Anette Stenqvist; anette.stenqvist@unionen.se, 013-24 75 16 eller 

regionchef Malin Engström; malin.engstrom@unionen.se, 013-24 75 20.

 y Valberedningens arbete: Mats Kennryd; mats.kennryd@begroup.se, 011-415 35 59 
eller Eva Anderssom, sekreterare; eva.andersson@unionen.se, 013-24 75 03.

 y Avtalskonferensen: Pia Kalén; pia.kalen@unionen.se, 013-24 75 15 eller Fredric 
Jacobsson; fredric.jacobsson@unionen.se, 013-24 75 02.

Program
TISDAG 9 APRIL
9.30 Registrering & kaffe

10.00 Välkommen
 Förbundets internationella arbete, Marina Åman 2:e vice ordförande i   
 Unionen
 Unionen Östs årsmöte öppnas
 Lunch
 Beredningsutskottet tar emot och hanterar nomineringar till regionens   
 valberedning. Stationer med aktuell information och dialog.
 Information från Unionens a-kassa och regionens nomineringsmöte till   
 a-kassans föreningsstämma
 Årsmötet återupptas

17.00 Egen tid för incheckning, spa och gemenskap

18.30 Fördrink & musik

19.00 Middag med underhållning. 

ONSDAG 10 APRIL
8.30 Information inför förbundsråd och kongress
 Avtalskonferens: Information från Unionens avtalsenhet och möjlighet att  
 tycka till om vilka frågor Unionen ska driva i avtalsrörelsen 2020.
 Lunch
 Avtalskonferensen fortsätter
 Avslutning

14.00 Kaffe

14.30 Möjlighet att stanna och skriva motioner tillsammans med regionstyrelsen. 
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Så fungerar demokratin i Unionen
Regionrådet är regionens högst beslutande organ, regionens årsmöte. Medlemmar i 
regionen har möjlighet att utse ombud till regionrådet genom klubbarnas årsmöten 
eller medlemsmöten (se stadgarna §5.4). Regionrådet tar bland annat beslut om 
arvoden och ersättningar och väljer ordförande, ledamöter, suppleanter och ung-
domsombud till regionstyrelsen. Regionrådsombuden väljer även revisorer, valbe-
redning och ombud till förbundsråd, kongress och a-kassans stämma. 

ALLA MEDLEMMAR KAN NOMINERA
Alla medlemmar kan fram till 31 januari nominera, lämna förslag på, personer till 
de olika regionala uppdragen. Regionens valberedning har sedan i uppdrag att ta 
fram förslag till regionstyrelse, revisorer och ombud som ska representera regionen 
i förbundets olika demokratiska organ. Förslagen ska presenteras senast 14 dagar 
före regionrådet.  

REGIONRÅDET VÄLJER OCH TAR BESLUT
Du som är regionrådsombud kan välja enligt valberedningens förslag eller lyfta 
någon av de övriga nominerade och förslå dem istället. OBS! Du kan inte föreslå 
andra kandidater än de som är nominerade.

REGIONRÅDSUTSKOTT INFÖR VAL AV VALBEREDNING
På regionrådet väljs tre personer att ingå i ett regionrådsutskott. Utskottet har i upp-
gift att på plats ta emot nomineringar, förslag på personer, och föreslå vilka som ska 
väljas till ledamöter i valberedningen den kommande mandatperioden. 

Utskottet utses tidigt under årsmötet som sedan ajourneras, tar en paus. Detta för 
att alla närvarande ska ha möjlighet att lämna in nomineringar. Utskottet intervjuar 
de nominerade och presenterar sitt förslag senare på årsmötet.  

Kort om valberedningen och dess uppdrag
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. Region 
Öst har idag sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Som sekreterare i valbe-
redningen utser regionchefen en tjänsteman från regionkontoret. Valberedningens 
uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet ska göra, de föreslår även 
mötesfunktionärer till regionrådet samt arvoden och andra ersättningar för det 
kommande året. 

Valberedningen har cirka nio möten per år, på kvällstid. Mest intensivt är arbetet i 
januari till mars. Utöver mötestid går tid åt till att kontakta samtliga kandidater som 
har uppdrag, blir nominerade eller föreslagna. Det är ett spännande uppdrag med 
många kontakter med nya människor.

Valberedning – ledamöter med mandat till april 2020: 
Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB Tranås  
Åsa Carlqvist Systembolaget Norrköping  
Moa Svensson Systembolaget Norrköping  
Laila Freiman Samhall AB Linköping

Valberedning – följande mandat går ut april 2019:
Mats Kennryd BE Group Sverige AB Nej till omval 
Kerstin Karlsson Ericsson AB Ja till omval 
Kjell Magnusson Releasy Cust. Management AB Ja till omval
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Unionen  
deltog i  

Regnbågs- 
paraden

56  
förtroende-

valda har 
gått facklig 
grundkurs

Region Öst 
finns på  

Facebook 
och  

Instagram

27  
informations-

träffar om 
pension och 
försäkringar

"Dödshot och 
glitter" med 

Linnéa 
Claeson
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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 diskrimineringsgrunder; kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Om trakasserier skulle förekomma ska anmälan göras 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.

Här är några  
exempel på aktiviteter  
i region Öst under 2018
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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 (minst tre ledamöter) 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) 
a. Införande av tandvårdsförsäkring inom Unionen (klubben Saab Malmslätt)  
 b. Likställa ständig natt med underjordenarbete (klubben SYNLAB) 
 c. Säkerställa definition av nattarbete (klubben SYNLAB)

7.  Motioner till regionrådet (sidan 7)
 a. Billigare företagskonton för klubbar (klubben Sweco Systems Östergötland)

8.  Motioner till förbundsrådet (sidan 9)
 a. Nej till inskränkningar i strejkrätten (Nicklas Ramhöj, Göteborg)

9.  Arvoden för 2019 (sidan 10)

10.  Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 2018 (bilaga)

11.  Revisorernas granskningsrapport 2018 (sid 21 i årsberättelsen, bilaga ovan)

12.  Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

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

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

  bestäms vid valet
 i.  suppleanter till kongressen för tre år, till och med regionrådet 2022, 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 
 b. sammankallande i valberedningen 

17. Övriga frågor 

18. Mötets avslutande
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Motion till regionrådet 
Inkommen motion, se dagordning punkt 7a.

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Motionären lyfter en viktig fråga som ligger till grund för att klubbens arbete ska 
kunna fungera och i och med det säkra den svenska modellen. Då frågan inte är ny 
i förbundet har försök gjorts för att förhandla fram avtal med storbankerna men 
än så länge har inget godtagbart avtal kunnat träffas. Regionstyrelsen är dock väl 
medveten om att konto för klubben är ett stort bekymmer, både gällande tecknande 
och hantering av kontot samt de ekonomiska aspekterna. Eftersom frågan berör stor 
andel av klubbarna anser regionstyrelsen att frågan bör lyftas vidare till kongressen 
för enhetlig lösning inom Unionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta  

att  motionen anses beaktad

att  regionstyrelsen får i uppdrag att skriva och skicka in en motion med samma 
intention som motionärens till kongressen 2019
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Motion till förbundsrådet
Inkommen motion, se dagordning punkt 8a.

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE
Unionen ska tillvarata och främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala 
och yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Möjligheten för anställda att organisera 
sig, förhandla gemensamt och genom sin fackliga organisation träffa avtal är helt 
grundläggande. Unionen står naturligtvis upp för dessa rättigheter. De förutsätter 
också möjlighet till stridsåtgärder. De grundläggande reglerna ska långsiktigt ge så 
goda och stabila förutsättningar som möjligt för förbundets arbete och tjänstemän-
nens villkor. 

När det gäller möjligheten till stridsåtgärder i arbetslivet i Sverige så har det under 
lång tid debatterats och arbetsgivarorganisationer har fört en högljudd retorik. 



9

Politiska partier har också från tid till annan fört fram förslag om långtgående 
inskränkningar. Regeringen tillsatte 2017 en utredning i syfte att överväga förslag till 
vissa inskränkningar i rätten till stridsåtgärder. Under utredningstiden framfördes 
förslag som var svåra för parterna att bedöma innebörd av och med eventuellt långt-
gående effekter. Parterna har i enlighet med den svenska modellen fört självständiga 
diskussioner och lyckats enas om möjliga ändringar i medbestämmandelagens reg-
ler om stridsåtgärder. TCO, SACO, LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt över-
lämnat förslaget och det finns alltså en bred facklig enighet och partsgemensamma 
förutsättningar för långsiktig stabilitet.

Om förslaget i sig kan sägas att det innebär att tvister om tolkning av gällande avtal 
eller lag ska prövas i domstol och att en stridsåtgärd ska ha föregåtts av förhand-
lingar och inte får ha annat syfte än att träffa kollektivavtal. Unionen och övriga 
fackliga organisationer inom TCO, SACO och LO tillämpar redan idag dessa prin-
ciper.  

Unionen värnar den svenska modellen, den partsgemensamma dialogen och kol-
lektiv-avtalen. I det fackliga arbetet hanterar vi en förhandlingsmodell där vi väger 
intressen mot varandra för att skapa de långsiktigt bästa förutsättningarna för fack-
ligt arbete och  tjänstemännens villkor. Att generellt ta avstånd från förändringar 
ger inte framgångsrikt de bästa  förutsättningarna för långsiktigt hållbara och bra 
lösningar för tjänstemännen utan det kräver en helhetssyn. Unionen har försvarat 
och kommer försvara medlemmarnas intressen, inte minst rätten att organisera sig, 
förhandla gemensamt och träffa kollektivavtal och i samband med det kunna vidta 
stridsåtgärder. 

Förbundsrådet föreslås besluta  

att  anse motionen besvarad
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Arvoden & ersättningar 2019
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen föreslår oförändrade nivåer för rese- och mötesersättningar samt 
arvoden för Unionen Öst 2019. Prisbasbeloppet (Pbb) för 2019 är 46 500 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 (2019) vid resa med bil. Milersättningen 
utgår från Skatteverkets skattepliktiga ersättning på 18,50 kr/mil och förbundet 
rekommendationer när det gäller den skattepliktiga milersättningen till medlemmar 
på 14,40 kr/mil (2019). 

Mötesersättning
Mötesersättning utgår med ett fast belopp på 1 % av Pbb (2019 = 465 kr) per bevistat 
protokollfört regionstyrelsesammanträde, arbetsutskottsmöte (AU) eller valbered-
ningsmöte. 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 2019 = 11 625 kr 
Vice ordförande 12,5 % av Pbb 2019 = 5 812 kr 
Övriga ledamöter i arbetsutskottet 9 % av Pbb 2019 = 4 185 kr

Styrelsearvodet villkoras med närvarokrav och reduceras i förhållande till eventuell 
frånvaro (avser ej revisorer). Fullt arvode utbetalas vid 75 % mötesnärvaro på sty-
relsemöten 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 6 % av Pbb (2019 = 2 790 
kr).

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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Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppdrag är att ha en helhetssyn på regionens verksamhet och 
behov i arbetet med att hitta kandidater till de olika uppdragen. 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 regio-
nen. 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 2020 och val-
beredningens förslag på övriga förtroendevalda ser fördelningen ut enligt nedan. 
Fördelningen kan jämföras med hur fördelningen ser bland regionens medlemmar.

ÅLDER Medlemmar Regionstyrelsen

Under 30 år 16 %

31-40 år 22 %

41-50 år 29 %

51-60 år 27 %

61 år och över 7 %

KÖN Medlemmar Regionstyrelsen

Män 60 %

Kvinnor 40 %

GEOGRAFI Medlemmar Regionstyrelsen

Linköping 41,5 %

Norrköping 29,1 %

Finspång 5,5 %

Katrineholm, Flen, Vingåker 5,4 %

Motala, Vadstena 5,3 %

Ödeshög, Boxholm, Tranås 5,2 %

Mjölby 4,8 %

Åtvidaberg, Kinda, Ydre 1,9 %

Söderköping, Valdemarsvik 1,4 %

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 + Arbetssök.

Kvinna – 31-40 år – Konsult & Finans – Linköping 
Kvinna – 41-50 år – Handel – Linköping 
Man – 61 år och över – Industri & Teknik – Linköping

ÖVRIGA NOMINERADE REGIONSTYRELSEN

Sittande ledamot

Valberedningens förslag (omval)

Valberedningens förslag (nyval)

FÖRKLARING TILL FÄRG & FORM
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Val av regionstyrelse
FÖLJANDE LEDAMÖTER HAR MANDAT TILL APRIL 2020: 
Christina Andersson Marknadslyftet AB Linköping 
Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping 
Mattias Joknesjö Alltranport AB Norrköping 
Sabine Zink Claesson IFS AB Linköping

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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. 

Ordförande
Christine Lindström Siemens Ind. Turbomachinery AB Finspång Omval

Ordinarie ledamöter
John Agefjäll Combitech AB Linköping Omval 
Andreas Danielsson Saab AB Linköping Omval 
Jens Edström Sensus Studieförbund Norrköping Nyval 
Jeanette Eriksson Arbetssökande Vingåker Nyval 
Roger Forssén  Johnson Controls S & S AB Norrköping Nyval

Övriga nominerade (ordinarie ledamot)
Ulrika Holmertz  Systembolaget  Linköping 
Anders Toll ÅF-Industry AB Linköping

Har avsagt sig omval
Wiveka Nyberg Adven Energilösningar AB Norrköping

Suppleanter
1:a Maria Bockerud Toyota MHMS AB* Mjölby Nyval 
2:a Linda Näslund  Releasy Customer Management AB Linköping Nyval 
3:e Micael Hessel  Ericsson AB Linköping  Nyval

Övriga nominerade (suppleant)
Roger Forssén  Johnson Controls S & S AB Norrköping 
Jenny Petersson Skill Rekrytering & Bemanning AB Linköping

Har avsagt sig omval
Tobias Fransson Tevell Saab AB Linköping

Ej föreslagen till omval
Mikael Hagdahl PostNord TPL AB Norrköping

Ungdomsombud
Jesper Taivaloja Webhelp Sweden AB Norrköping Nyval

Ej föreslagen till omval
Nikolas Vuletic Telia Sverige AB Norrköping

 
*Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet att säga  
ja eller nej till att ge regionstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

REVISOR MED MANDAT TILL 2020
Annica Vik E.ON Värme Sverige AB Norrköping 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie revisor
Alf Norrbin BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka Omval

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

Inga övriga nominerade

13
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett förbundsråd (årsmöte) där 130 ombud från hela landet  
deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och diskuterar frågor  
som är aktuella för Unionen. Förbundsrådet väljer även ledamöter till delegationen  
för förbundsövergripande frågor som arbetar med pensionsfrågor och omställnings- 
avtalet genom förhandlings- och samverkansrådet PTK. 

Inför en avtalsrörelse, som i år, har förbundsrådet en särskild funktion att sätta upp mål 
och riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar. Förbundsrådet väljer också  
vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. 

På förbundsrådet representeras Unionen Öst av sju ombud och till dessa väljs sju 
suppleanter. Alla poster har en mandatperiod på ett år. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie ombud
John Agefjäll Combitech AB Linköping Omval 
Christina Andersson Marknadslyftet Sverige AB Linköping Omval 
Magnus Carrö Niras Sweden AB Norrköping Omval 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Omval 
Christine Lindström Siemens Ind. Turbomachinery AB Finspång Omval 
Pierre Petersson SWECO Systems AB Linköping Omval 
Andreas Danielsson  Saab AB Linköping Nyval

Övriga nominerade (ordinarie ombud)
Jens Edström Sensus Studieförbund Norrköping

Suppleanter
1:a Jens Edström  Sensus Studieförbund Norrköping Omval 
2:a Pontus Welin Combitech AB Linköping Omval 
3:e Gunilla Fåk Saab AB Linköping Omval 
4:e Roger Forssén Johnson Controls S & S AB Norrköping Nyval 
5:e Ulrika Holmertz Systembolaget Linköping Nyval 
6:e Peter Yngve NCC AB Linköping Nyval 
7:e Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB Linköping Nyval 

Inga övriga nomineringar (suppleanter)

*Branschdelegationer utses av förbundsråd och har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför
avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.
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Val av suppleanter till kongressombud
Var fjärde år är det kongress, då tar de 260 kongressombuden beslut om förbundets verksamhet 
och inriktning för den kommande perioden. Nästa kongress är den 6-11 oktober i Malmö, 

Region Öst representeras av 13 kongressombud som valdes på regionrådet 2018. Då valdes även 
två suppleanter. I år väljs ytterligare elva suppleanter. 

FÖLJANDE HAR MANDAT TILL REGIONRÅDET 2022:
Ordinarie ombud
John Agefjäll Combitech Linköping 
Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping 
Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB Tranås 
Magnus Carrö Niras Sweden AB Norrköping 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping 
Andreas Danielsson Saab AB Linköping 
Sara Ejneblad Strömberg Releasy Customer Management AB Linköping 
Peter Gerdin BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka 
Christine Lindström Siemens Ind. Turbomachinery AB Finspång 
Pierre Petersson SWECO Systems AB Linköping 
Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB Linköping 
Anders Toll ÅF Industry AB Linköping 
Pontus Welin Combitech AB Linköping 

Suppleanter
1:a Joakim Carlsson SYNLAB Analytics & Serv. Sw. AB Linköping 
2:a Carl-Arne Olsson Transdev Sverige AB Norrköping 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Suppleanter med mandat till 2022

Arbetssökande Vingåker Nyval 
Releasy Customer Management AB Linköping Nyval 
Systembolaget Linköping Nyval 
Saab AB Linköping Nyval 
NCC AB Linköping Nyval 
SYNLAB Analytics & Serv. Sw. AB Linköping Nyval 
Veoneer Sweden AB Linköping Nyval 

3:e Jeanette Eriksson 
4:e Linda Näslund  
5:e Ulrika Holmertz  
6:e Gunilla Fåk 
7:e Peter Yngve 
8:e Linus Alvarsson 
9:e Peter Ramström 
10:e Åsa Carlqvist Systembolaget Norrköping Nyval 
11:e Vakant 
12:e Vakant 
13:e Vakant

Inga övriga nomineringar
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Dagordning nomineringsmöte till Unionens 
a-kassas föreningsstämma

1.  Mötets öppnande 

2.  Upprop 

3.  Mötets behöriga utlysande 

4.  Fastställande av dagordning 

5.  Val av mötesfunktionärer
 a. ordförande 
 b. sekreterare
 c. två justerare

6.  Val av tre ombud till Unionens a-kassas stämma från och med årsstämman 
2019 till årsstämman 2020.

7.  Val av tre suppleanter till Unionens a-kassas stämma från och med årsstäm-
man 2019 till årsstämman 2020, att inträda i den ordning som bestäms vid 
valet.

8. Övriga frågor 

9. Mötets avslutande
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Val av ombud till a-kassans stämma
På Unionen Östs nomineringsmöte till a-kassans stämma väljer du vilka ombud som 
ska föra din talan på Unionens a-kassas föreningsstämma*. På stämman väljer ombuden 
ledamöter till a-kassans styrelse och fastställer budget. 

Regionen representeras av tre ombud och till dessa väljs även suppleanter. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie ombud
Magnus Carrö Niras Sweden AB Norrköping Omval 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Omval 
Hillevi Luks BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka Omval

Val av sammankallande
Valberedningen föreslår Hillevi Luks som sammankallande för regionens ombud.

Suppleanter
1:a Jens Edström Sensus Studieförbund Norrköping Omval  
2:a Gunilla Fåk Saab AB Linköping Omval 
3:e Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB Linköping Omval

Inga nomineringar

*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.
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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. 

Regionråd Unionens regionala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du kallelsen senast 14 dagar före 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



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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