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Unionen Mälardalen regionråd 2020
Regionrådet är Unionen Mälardalens årsmöte och äger rum digitalt via 
Easymeet 23 september 2020. Här möts valda ombud för att bland annat 
utse  regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: klockan10.00, 23 september 2020, digitalt via Easymeet
FÖR VEM: du som väljs till regionrådsombud.
FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV: 
Monika Thume, monica.thume@unionen.se
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV: 
Margareta Karlsson, margareta.karlsson@unionen.se

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 instruktio-
nen).  
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 10 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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Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Mälardalens högsta företrädare mellan 
regionråd. Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda 
Unionen och regionens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verk-
samhet, budget och bemanning inom de ramar som förbundets valda 
nationella organ anger och följer sedan upp regionens verksamhet. 
Regionstyrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrel-
sen 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.
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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
Presenteras på mötet

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 15 SEPTEMBER
Nominera (föreslå) vem eller vilka som ska ingå i regionens valberedning ge-
nom att mejla malardalen@unionen.se med uppgifter om den du nominerar.
• Namn
• Arbetsplats eller motsvarande
• Mobilnummer
• E-post
• Kort motivering
Uppge även ditt namn, arbetsplats eller motsvarande samt mobilnummer. 
Tänk på att den nominerade måste vara tillfrågad och ha sagt ja till nomine-
ringen.
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Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Upprop
§ 3 Årsmötet stadgeenliga kallande
§ 4 Val av funktionärer till Regionrådsutskottet
§ 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
§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa, för regionrådet
2021
§ 13 Val av

a) Ordförande för två år
b) Två ordinarie regionstyrelseledamöter för två år
c) Två suppleanter för ett år att inträda i den ordningen de blir valda
d) Ett ordinarie ungdomsombud för ett år
e) En ordinarie revisor för två 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 supplean-
ter för dessa för regionrådet 2021
§ 15 Val av

a) Fyra ordinarie ledamöter i valberedningen för två år
b) Tre suppleanter för ett år

§ 16 Övriga frågor
§ 17 Årets klubb
§ 18 Avslutning
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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
Christine Lindström  Ordförande regionstyrelsen Unionen Öst

Sekreterare för mötet
Monica Thume Unionen Mälardalen

Två justerare
Väljs på mötet
Väljs på mötet

Rösträknare
Inte akuellt vid digitalt möte
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Granskningsrapport



Beslutsunderlag 

Arvoden i Unionen Mälardalen 2020 
Valberedningen i Unionen Mälardalen har att föreslå arvoden för förtroen-
devalda. 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 valberedningen 
(Bilaga 2) 

Mälardalen 2020-03-01 

Valberedningen, Unionen Mälardalen 
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Bilaga 1 

Valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda – 
Regionrådsmötet 2020 

Regionstyrelse 

Befattning Förslag Kommentar 
Ordförande 5000 kr/år därutöver 400 

kr per bevistat protokoll-
fört sammanträde 

Inkluderar övriga arvoden inom 
Unionen Mälardalen. 

Vice ordförande(n) 
samt ev. övrig le-
damot i AU 

2500 kr/år därutöver 400 
kr per bevistat protokoll-
fört sammanträde 

Inkluderar övriga arvoden inom 
Unionen Mälardalen. 

Ledamot 1000 kr/år därutöver 400 
kr per bevistat protokoll-
fört sammanträde 

Inkluderar övriga arvoden inom 
Unionen Mälardalen. 

Suppleant och ad-
jungerad 

1000 kr/år därutöver 400 
kr per bevistat protokoll-
fört sammanträde 

Inkluderar övriga arvoden inom 
Unionen Mälardalen. 

Revisorer 
Revisor 3000 kr/år Exkl. övriga arvoden. 

Revisor suppleant 400 kr per bevistat pro-
tokollfört sammanträde 

Exkl. övriga arvoden. 

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och traktamenten utgår enligt gäl-
lande riktlinjer för förtroendevalda.

• Ledamot som avgår i förtid erhåller endast mötesarvode.
• Adjungerad till styrelsen erhåller mötesarvode samt fast arvode i proportion till den tid

denne varit adjungerad.
• Det årliga arvodet erhålls endast vid minst 50 % mötesdeltagande.
• Revisor eller revisorssuppleant samt ordinarie och suppleanter från valberedningen er-

håller mötesarvode när dessa deltar i regionstyrelsens möten



Unionen Mälardalens Revisorers förslag till arvoden för 
valberedningen -2020

Vi föreslår oförändrat arvode för valberedningen under 2020.

Valberedning

Befattning Förslag Kommentar
Ordförande 2000 kr/år därutöver. 

400 kr per bevistat 
protokollfört 
sammanträde 

Exkl. övriga arvoden. 

Ledamöter 500 kr/år därutöver. 
400 kr per bevistat 
protokollfört 
sammanträde 

Exkl. övriga arvoden. 

Suppleanter 500 kr/år därutöver. 
400 kr per bevistat 
protokollfört 
sammanträde 

Exkl. övriga arvoden. 

Det årliga arvodet erhålls endast vid minst 50 % mötesdeltagande. 

Västerås 2020-08-24 

Mikael Gunnarsson Thomas Ackelid
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Unionen Mälardalen Unionen Mälardalen 
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Mälardalen 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. Ungdoms-
ombud tillvaratar unga Unionen-medlemmars 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 finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordförande för 2 år
Helena Åsell  Bombardier Transportation, Västerås Omval 

Övriga nomineringar saknas

Ordinarie ledamöter för 2 år
Lena Fors Pfizer, Strängnäs  Nyval
Carina Rosenkvist El av Sol, Västerås Omval

Övriga nomineringar: Raymonda Saadé

Suppleanter för 1 år
Raymonda Saadé  ALMI, Västerås  Omval
Kicki Höller  Volvo CE, Eskilstuna Nyval

Övriga nomineringar: Lena Fors

Ungdomsombud
Vakant

Övriga nomineringar saknas



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
Ordinarie för 2 år
Thomas Ackelid  Studerande, Eskilstuna Omval

Övriga nomineringar: saknas

Suppleanter för 1 år
Cathrin Björklund Riksklubben, Västerås  Nyval 
Stefan Tallgren Strängbetong, Strängnäs Nyval

Övriga nomineringar: saknas
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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 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.
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 finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie för 1 år
Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Omval 
Jennifer Johansson PEAB, Eskilstuna  Omval
Lena Fors Pfizer, Strängnäs  Nyval
Carina Rosenkvist El av Sol Nordic, Västerås Omval
Torgny Larsson Uponor, Virsbo  Omval

Övriga nomineringar saknas 

Suppleanter för 1 år (i rangordning)
Kai Virkkala WSP, Västerås Nyval
Raymonda Saadé Almi, Västerås  Nyval
Kicki Höller  Volvo CE, Eskilstuna Nyval
Sandra Torsson MBF, Västerås  Nyval
Krista Andersson ABB, Västerås  Nyval

Övriga nomineringar: Saknas

Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för förbunds-
rådsombuden.



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 ABB, Västerås 2020

Ledamöter
Anders Edenskär Backer BHV, Kolbäck 2020 
Daniel Eriksson Systembolaget, Västerås 2020 
Magnus Leuchovius Silentium, Västerås 2020 
Björn Linblom Swecon, Eskilstuna 2021 
Johan Cederqvist Elektonik Mekanik,Västerås 2021 
Alexandra Svensson Rung SOS Alarm, Västerås 2021

Suppleanter
Eva-Lena Fröjd Westinghouse, Västerås  2020 
Jessica Giaretta Almi, Västerås   2020 
Sandra Torsson Riksbyggen, Västerås  2020
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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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Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Bergs-
lagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen



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. 
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