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Nära dig utges i Värmland av: Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad. E-post varmland@unionen.se. Ansvarig utgivare Magnus Hildebrand. Redaktör & 
bildlayout Catherine Hagman. Framsida: Jack Werner Tryck: Unionen. Utgivning: Januari 2019. Detta är sista Nära Dig-produktionen, vi byter till digitalt utskick ”På gång”.

TORSDAG 14 mars kl 17.30 - ca 21.30 
PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 6 mars på unionen.se

Du som är ny medlem i Unionen Egenföretagare från 2019 bjuder vi här in  
till en inspirations-, mingel- och informationskväll.   

Efter vår gemensamma samling bjuder vi på Färjestad BKs 
sista hemmamatch i serien, som blir mot Djurgårdens IF. 
Träffen är kostnadsfri. 
 
VÄLKOMMEN!

Ny egenföretagarmedlem 2019?! 
- välkommen på nätverksträff med hockey

Vi byter till digitalt! 
 
 
Nu får du som medlem i Värmland, utan registrerad e-postadress hos oss, 
det sista postala medlemsbladet. 
 
Vi fortsätter framöver att via e-post sända dig inbjudningar till regionens 
medlemsaktiviteter & seminarier och information om intressanta och aktuella 
frågor med mera. 
 
 
Om du fått det här medlemsbladet i brevlådan, behöver du nu upp-
datera dina e-postuppgifter på www.unionen.se, där du loggar in med 
ditt BankID. Under ”Min sida” hittar du raden för e-postadress att 
fylla i. 
 
Är du på väg att sluta din anställning eller av annan anledning vill 
eller behöver byta e-postadress, så kan du inloggad på unionen.se 
under ”Min sida” ändra detta plus eventellt annan anställnings- 
information med mera.  
 
 
Om du har frågor så kontakta oss gärna på:  
e-postinsamling@unionen.se eller på tel. 054-13 70 08, 054-13 70 13 
 
 
Hälsningar  
Magnus Hildebrand 
Regionchef Unionen Värmland

LEDARE 

för nya egenföretagarmedlemmar

mailto:varmland%40unionen.se?subject=
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/inspirationskvall-egenforetagare/2019-03-14-karlstad-2469301?field_region=792
http://www.unionen.se
mailto:e-postinsamling%40unionen.se?subject=E-postfr%C3%A5ga
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Människor blev inte sämre på källkritik över en natt 2016 så varför känns det så? Frilansjournalisten 
JACK WERNER berättar om källkritik, varför vi hela tiden har fel och vad vandringssägner på sociala 
medier kan berätta.  
JACK WERNER belönades med Stora Journalistpriset 2014 i 
kategorin Årets Förnyare.   
Seminariet är kostnadsfritt för dig som medlem i Unionen.  
Övriga får kontrollera med sina respektive fackförbund eller 
köpa biljett á 200 kr hos Sensus: 054-13 71 04.

Maxa snacket 
- Led digitalt! Välkommen till 

Unionens kostnadsfria 
utbildningsträffar 
för dig som är  
chefsmedlem i  
Unionen. 

HÄLSOSAM ARBETSBELASTNING  
- information för dig som chef 
ONSDAG 30 januari kl 8.30 - 12.00 
Unionen Värmlands kontor, Karlstad  
ANMÄLAN: senast 23 januari  
Du får under kursen grundläggande kunskaper 
om hur du kan skapa bra arbetsmiljö, kraven du 
har på dig som chef och om Arbetsmiljöverkets 
nya föreskrift. 
 
KONFLIKTHANTERING, steg 1 
- ur chefens perspektiv  
ONSDAG 20 februari kl 8.30 - 12.00 
Unionen Värmlands kontor, Karlstad  
ANMÄLAN: senast 5 februari  
Du får under kursen grundläggande kunskaper 
kring konflikters uppkomst, hantering och inte 
minst hur du kan förebygga konflikter. 
 
ARBETSRÄTT FÖR CHEFER - 1 LAGAR  
ONSDAG 13 mars kl 8.30 - 12.00 
Unionen Värmlands kontor, Karlstad 
ANMÄLAN: senast 26 februari  
Vi går igenom grunderna i bland annat lagen 
om anställningsskydd (LAS) och medbestäm-
mandelagen (MBL). Vad gäller vid omplacering 
eller uppsägningar? Hur går man tillväga vid 
nyanställningar?  
 
ARBETSRÄTT FÖR CHEFER - 2 KOLLEKTIVAVTAL 
ONSDAG 10 april kl 8.30 - 12.00 
Unionen Värmlands kontor, Karlstad 
ANMÄLAN: senast 26 mars  
Du får en snabb och övergripande genomgång 
av de viktigaste arbetsrättsliga reglerna som  
du som chef eller arbetsgivare måste/bör  
känna till inom kollektivavtalet.  
För att gå steg 2 rekommenderar vi att du har gått 
steg 1 eller ha motsvarande kunskap. 
 
CHEFENS ARBETSMILJÖANSVAR 
TISDAG 15 maj kl 8.30 - 12.00 
Unionen Värmlands kontor, Karlstad  
ANMÄLAN: senast 2 maj  
Som chef har du allt att vinna på att ha en god 
kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Om du som ledare kan få personalen att må 
bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, 
även ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
 
KONTAKTINFO: Jonas Eriksson, 054-13 70 22 
ANMÄLAN OCH MER INFO: unionen.se under 
Kurser och aktiviteter - sök Värmland 

         

för alla medlemmar

REGIONRÅD/ÅRSMÖTE 
  
Varje år hålls regionråd/årsmöte då poster till Unionen Värmlands  
regionstyrelse och andra demokratiska organ väljs av ombuden.  
Samtidigt håller vi även a-kassestämma för regionen. 

TORDAG 11 april KL 17.00, inkl middag
PLATS: Karlstad, lokal meddelas senare 
ANMÄLAN: senast 26 mars 

KONTAKTINFO: Magnus Hildebrand 054-13 70 11 
ANMÄLAN OCH MER INFO: unionen.se under Kurser och aktiviteter

för alla medlemmar

Välkommen till ett nytt och 
intressant seminarie om hur 
du som chef når framgång 
genom digital kommunikation. 
 

ONSDAG 6 mars kl 19.00-20.30
 

PLATS: Sundstagymnasiets aula i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 21 februari på unionen.se

Unionen Värmland håller seminariet i samarbete med TCO Värmland. 

för studerande, egenföretagare och arbetssökande medlemmar

Jag skiter i att det är fejk  
- det är förjävligt ändå
Jag skiter i att det är fejk  
- det är förjävligt ändå

MEDLEMSMÖTE - VAL AV OMBUD  
Du som är egenföretagare, studerande eller arbetssökande har här tillsammans möjlighet att välja era respektive 
gruppers ombud till Regionrådet den 11 april. 

ONSDAG 13 februari kl 17.00-18.00
Unionen Värmlands kontor, Karlstad

ANMÄLAN: senast 28 januari

KONTAKTINFO: Magnus Hildebrand 054-13 70 11 
ANMÄLAN OCH MER INFO: unionen.se under Kurser och aktiviteter

6 
mars

!
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B Returadress:
Unionen Värmland
Bryggaregatan 11
653 40 KarlstadPORTO BETALT

VILL DU UTÖKA DIN BEKANTSKAPSKRETS OCH LYSSNA TILL SPÄNNANDE  
FÖRELÄSNINGAR? ÄVEN FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG MEDLEM 55+  
 
Välkommen till vårens seniorträffar på Unionenkontoret, Bryggaregatan 11 i Karlstad.  
Vi träffas kommande tisdagar kl 13.30:   
•  5 februari: Inger/Leif Stinnerbom, Västanå Teater 
•  5 mars: Lennart Fernqvist, Bilder från Karlstad förr och nu 
•  2 april: Karl-Erik Möberg, Fågelskådning som hobby 
 Ingen föranmälan. Föreläsningarna är kostnadsfria. Fikakostnad tillkommer. 
 

RESOR PÅ GÅNG:  
12 mars Kvällsföreställningen Evert Taubes födelsedag firas tillsammans med  
Visklubb-67 i Säffle och fika med kaffe & räksmörgås. Buss från Karlstad.   
28 maj Årets hemliga resa!  
Mer information om resor, kostnad och eventuella studiebesök får du på tisdagsträffarna.  
 

FÖR MER INFORMATION, PRISUPPGIFTER OCH ANMÄLAN: Christina Sundén 070-374 61 67 

Aktuella medlemsseminarier & aktiviteter

BRYGGAREGATAN 11 
653 40 KARLSTAD 
vxl 054-13 70 00 

varmland@unionen.se 
www.unionen.se

för seniormedlemmar

Försäkringsinformatör  
och kursledare:  
CARINA MÖLLER

UNIONEN MEDLEMSSERVICE 
tel 0770-870 870

PRAKTISK INFORMATION: Om inget annat uppges är alltid Unionens seminarier och aktiviteter kostnadsfria och medlemsexklusiva. Anmälan och mer 
information finns på www.unionen.se under Kurser och aktiviteter., sök region: Värmland. Frågor skickas till kurser.varmland@unionen.se.

•  Karlstad 9 april, BW Gustaf Fröding, kl 17.00-18.30
•  Arvika 10 april, Scandic Arvika, kl 11.00-12.30 
•  Säffle 11 april, Comfort Hotel Royal, kl 17.00-18.30

Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen 
och vad du behöver göra när du ska gå i pension.
Vi berättar om hur allmän pension och tjänstepen-
sion fungerar och fördjupar oss i tjänstepensionen 
ITP. ITP är den tjänstepension du har om du jobbar 
på en arbetsplats med kollektivavtal.

PENSIONSINFORMATION  
- för dig som fyllt 55 år

Försäkringsseminarier.

•  Arvika 6 mars, Scandic Arvika, kl 11.00-12.30 
•  Sunne 12 mars, Selma Spa+, kl 17.00-18.30 
•  Karlstad 14 mars, BW Gustaf Fröding, kl 11.00-12.30 
•  Kristinehamn 26 mars, Conference Centre, kl 11.00-12.30 
•  Karlstad 28 mars, BW Gustaf Fröding, kl 17.00-18.30

Har du koll på din pension och hur systemet hänger 
ihop? Vet du vilka val du kan göra, om du vill? Vad 
som händer om du inte väljer? Kom och inspireras när 
Unionens informatör berättar hur du kan få överblick 
och kontroll över din framtida ekonomi som pensionär.

DIN PENSION  
- dina val och hur du kan påverka

Kostnadsfria seminarier för alla medlemmar & ännu ej medlem

OBS! Anmäl dig senast 8 dagar före respektive seminarie på unionen.se under ”Kurser och aktiviteter”, 
sök region: Värmland 

Gillar du att gå på hockey?
Unionen Värmland erbjuder dig som medlem ett 
subventionerat biljettpris: 100 kr/sittplatsbiljett, till 
matcherna här nedan.

Hockey med Unionen

Färjestad BK - Mora IK 
lördag 2 mars 
Anmälan: senast 21 februari

Färjestad BK - Djurgårdens IF 
torsdag 14 mars 
Anmälan: senast 7 mars

I Unionen Värmlands samarbete med Färjestad 
BK kan vi erbjuda dig som är medlem ett 
förmånligt pris på sittplatsbiljetter. Endast 
medlemmar kan anmäla sitt intresse för 
biljettköp och köpa obegränsat antal biljetter.  
 
Anmäl dig senast datumen ovan, så sänder vi 
dig en bokningslänk i retur till respektive match.  
 
Plats: Löfbergs Arena i Karlstad  
Anmälan till varje match finns på:  
www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter,   
sök ”Unionen-hockey”

Träna på Actic 
Att träna och förbättra sin fysiska hälsa är ett bra sätt att må bra och orka både på och utanför jobbet. 
Som medlem i Unionen får du från 1 jan 2019, 20 % rabatt på ordinarie årskortspris samt 50 % rabatt på 
medlemsavgiften när du tecknar nytt medlemskap hos Actic. 
Läs mer här: www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/halsa

Missa inte Unionens övriga medlemsförmåner, som du hittar du här: www.unionen.se/medlemsformaner

NY medlemsförmån i Unionen
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