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Unionen Stockholms  
regionråd 2021
Regionrådet är Unionen Stockholms årsmöte och äger rum nästa gång  
27 april 2021. Här möts valda regionrådsombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

I det här häftet kan du läsa om hur du påverkar Unionen Stockholm  
och om vilka val som kommer göras på nästa regionråd. 

Du som väljs till regionrådsombud kommer att få mer specifik information 
och en kallelse när mötet närmar sig. Det är viktigt att du kommer, eftersom 
det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som 
ska leda Unionen Stockholm.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 27 april 2021 via digitalt mötesforum
FÖR VEM: du som väljs till regionrådsombud.

FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV
Sandra Skånberg, projektledare, sandra.skanberg@unionen.se
 
FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV 
Ylva Eriksson, valberedningens sammankallande, 
ylva.eriksson@manpowergroup.se
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Så här påverkar du Unionen
Välj ombud
Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på 
klubbens årsmöte som ska hålls senast den 28 februari. Ju fler medlemmar  
ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. 

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till  
regionrådet på ett medlemsmöte. 

Om ni har ett arbetsplatsombud på din arbetsplats är det vanligtvis den 
personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också 
ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att välja regi-
onrådsombud. Regionen kommer också kalla medlemmar utan lokal klubb 
eller arbetsplatsombud som inte själva haft ett medlemsmöte till ett särskilt 
möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som närvarar.

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du 
till ett särskilt möte där ni som är närvarande kan välja ombud till regionrå-
det. Dessa möten hålls av regionen under januari eller februari. 

Nominera
Alla medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nominera. Vem som helst 
kan nomineras (föreslås) till de olika uppdragen förutsatt att personen är yr-
kesverksam medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem i Stock-
holm. Pensionärsmedlemmar kan inte nomineras. Längre fram i det här 
dokumentet kan du se vilka förtroendeuppdrag du kan nominera till. Glöm 
inte att fråga den du vill nominera om hen vill ta uppdraget!

Nominera direkt på Unionens webb eller direkt till Lena Tegermark Anders-
son: lena.tegermark-andersson@unionen.se

Du kan nominera från och med 1 november 2020 till och med 31 januari 
2021. 

Motion
Det fina med en medlemsdriven organisation är att alla medlemmar har 
möjlighet att påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner 
(förslag). En motion är ett förslag vad Unionen ska tycka, tänka eller åstad-
komma. Motionen tas sedan upp på regionens årsmöte. Tips på hur du  
skriver en bra motion finns på Unionens webbsida (sök på ”motion”).  

Motioner skickas till: sandra.skanberg@unionen.se 
Sista datum för att skicka in motioner till regionrådet är 28 februari 2021.

mailto:lena.tegermark-andersson@unionen.se
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Alla medlemmar kan 
nominera (föreslå) 
personer till de olika 
uppdragen, till exempel 
styrelseordförande, 
ledamot, revisor med 
flera.

Så fungerar demokratin i Unionen

Regionstyrelsen läser igenom alla 
motioner och lämnar ett yttrande 
över varje motion. I yttrandet finns 
även regionstyrelsens förslag till 
vilket beslut de tycker regionrådet 
ska fatta om motionen.

Senast 14 dagar före 
årsmötet skickas alla 
inkomna motioner till-
sammans med region-
styrelsens yttrande till 
regionrådsombuden.

På regionrådet diskuterar ombuden 
motionerna innan beslut fattas. 
Ombuden tar även del av valbered-
ningens förslag till förtroendevalda 
och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande 
verksamhetsår. Ombuden väljer 
också en ny valberedning som ska 
ta fram förslag till förtroendevalda till 
nästa års regionråd.

Senast 14 dagar före 
regionrådet skickas 
valberedningens 
förslag ut till alla  
regionrådsombud.

Valberedningen tar emot alla  
nomineringar och jobbar med att 
ta fram ett förslag. Valberedningen 
pratar med kandidater för att bilda 
sig en uppfattning om alla som 
blivit nominerade.

Alla medlemmar kan 
skicka in motioner 
(förslag). Motioner ska 
komma in senast den 
28 februari. Dessa dis-
kuteras och beslutas  
på regionrådet.

FRÅN MOTION TILL 
REGIONRÅD

FRÅN NOMINERING 
TILL REGIONRÅD
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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. När det gäller posterna som mötesordförande och 
mötessekreterare har regionstyrelsen ett färdigt förslag som ombuden får ta 
ställning till på plats.

Följande val kommer att göras
 • Ordförande för mötet.
 • Sekreterare för mötet.
 • Två justerare som tillsammans med mötesordförande kommer att justera 

protokollet.
 • Rösträknare (är oftast samma personer som väljs som justerare).
 • Ledamöter till regionrådsutskott (läs mer på sidan 7).

Mötesfunktionärer föreslås på plats vid mötets start. Du som är regionråds-
ombud, fundera gärna i förväg på om du vill ställa upp som mötesfunktionär 
eller om du vet någon annan deltagare du vill föreslå.

Du som regionrådsombud som anmäler dig till regionrådet kommer att få 
förfrågan om att föreslå justerare, rösträknare och regionrådsutskott när 
regionrådet närmar sig
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskottet är en grupp regionrådsombud som utses för att ta emot 
nomineringar samt föreslå vilka som ska ingå i valberedningen för regionen 
kommande år.

Regionrådsutskottet kan få i uppdrag att på samma möte som det utses ta 
emot nomineringar och sedan under samma möte lämna sitt förslag till val-
beredning till regionrådet. Regionrådsutskottet kan även få i uppdrag att ta 
emot nomineringar inför nästkommande års regionråd och föreslå vilka som 
ska ingå i valberedningen vid det regionrådet.

Unionen Stockholms regionstyrelse lämnar till årets regionråd som förslag 
att regionrådsutskottet får i uppdrag att ta emot nomineringar och lämna 
förslag på ny valberedning vid regionrådet 2021. Förslaget inkluderar även 
att regionrådsutskottet under kommande år arbetar fram ett förslag på valbe-
redning som presenteras vid 2022 års regionråd.

7
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Stockholms högsta företrädare och leder Unio-
nens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i Stockholm ska åstadkomma under året. 
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud har 
yttranderätt men inte rösträtt på styrelsens sammanträden och väljs för att 
särskilt tillvarata unga Unionenmedlemmars intressen i regionen. Du kan 
läsa mer om vad de olika uppdragen innebär i Unionens stadgar.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 

Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och 
du kan nominera samma person till flera olika poster. 

Ordförande
Maria Nilsson Systembolaget AB  I tur att avgå

Ordinarie ledamöter
Rose-Marie Bard  Systembolaget AB  I tur att avgå
Håkan Nilsson  DHL Freight AB  I tur att avgå
Robin Olofsson  Hennes & Mauritz GBC AB I tur att avgå
Annika Salomonsson  Ericsson AB  I tur att avgå
Theres Sysimetsä  Nykterhetsrörelsens Scoutförbund I tur att avgå
Karin Åberg  Ericsson AB  I tur att avgå

Carl Bjelksjö Scouterna Kvarstår 1 år 
Kristin Cederby Fransson Coor Service Management  Kvarstår 1 år 
Peter Ferm Electrolux IT Solutions AB Kvarstår 1 år 
Kristina Hovlid Lärarförbundet Kvarstår 1 år 
Pamela Valenzuela Silva  Randstad Sweden Group AB Kvarstår 1 år 
Fredrik Sjöholm Enterprise Services Sweden AB Kvarstår 1 år 

Suppleanter
1. Klas Wallin  Keolis Sverige AB   I tur att avgå
2. Sandra Vestergren  SAS Ground Handling Sweden AB I tur att avgå
3. Johanna Nilsson  Pausera   I tur att avgå
4. Mattias Gissler  Ahlsell Sverige AB   I tur att avgå

Ungdomsombud (Ej föreslagna vid regionråd 2020)

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Stadgar_antagna_kongress_2019_2.pdf
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Du kan läsa mer om vad uppdraget inne-
bär i Unionens stadgar.

Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till.  
Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan 
nominera samma person till flera olika poster.

Ordinarie
Lennart Rönnholm Bisnode Sverige AB   I tur att avgå
Mats Fredriksson Lärarnas a-kassa   Kvarstår 1 år

Suppleanter
Hans Fryklund Qualita AB   I tur att avgå
Affi Stork Dafo Brand AB   I tur att avgå

9
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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 pensions-
frågor 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 
Stockholm har 26 ordinarie ombud och 26 suppleanter i förbundsrådet. Alla 
poster har en mandatperiod på 1 år. Du kan läsa mer om vad uppdragen 
innebär i Unionens stadgar.

*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.

Ordinarie (i tur att avgå)
Rose-Marie Bard Systembolaget AB
Carl Bjelksjö Scouterna
Tiina Declercq Apoteket AB
Ylva Eriksson Manpower AB
Peter Ferm Electrolux IT Solutions AB
Kristin Cederby Fransson Coor Service Management AB 
Mattias Gissler Ahlsell Sverige AB
Louis Hagströmer SAS Ground Handling Sweden AB
Linus Hermansson IBM Svenska AB
Kristina Hovlid Lärarförbundet
Josefin Hellroth Larsson Wikimedia Sverige 
Håkan Nilsson DHL Freight AB
Johanna Nilsson Pausera 
Tommy Nilsson SAS
Joakim Rinnert IBM Svenska AB
Adam Rydström Arrow ESC Sweden
Lennart Rönnholm Bisnode Sverige AB
Roger Sandman Systembolaget AB
Maria Cardaba Sehlstedt IKEA AB
Pamela Valenzuela Silva Randstad Sweden Group AB
Fredrik Sjöholm Enterprise Services Sverige AB
Claes Tullbrink Stim
Sandra Vestergren SAS Ground Handling Sweden AB 
Torun Vikström Red Bee Media Sweden AB  
Klas Wallin Keolis Sverige AB
Karin Åberg Ericsson AB

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Stadgar_antagna_kongress_2019_2.pdf
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Suppleanter (i tur att avgå)
1. Hans Fryklund Qualita AB 
2. Alexandra Rosenqvist Hennes & Mauritz GBC AB
3. Raouf Habib SAS Ground Handling Sweden AB
4. Eva Botmar Stim
5. Rainer Nyberg SAS
6. Maria Shomari OSM Aviation Sweden AB
7. Andreas Ljungholm Systembolaget AB
8. Niclas Granström SAS
9. Eva-Lotta Sanfridsson Jacobs Douwe Egberts S.E AB
10. Magnus Hultgren Algorithmica Research AB
11. Sara Shafaei Restaurang Mynchen
12. William Dockens Oneflow AB
13. Per Möller Provecus AB 
14. Anna Nasir OSM Aviation Sweden AB
15. Per Östberg Ericsson AB
16. Patrik Sätre Hennes & Mauritz GBC AB
17. Ana Pang Kinaupplevelser 
18. Nader Akbari Keolis Sverige AB
19. Affi Stork Dafo Brand AB
20. Ludmila Stefankova Kvinna till kvinna
21. Bo Pilsmo Electrolux Appliances AB
22. Eva Landqvist Ericsson AB
23. Rickard Ingemansson Hennes & Mauritz GBC AB
24. Robert Berntsson RGB Konsult AB 
25. Alfonso Ramirez Arbetslös
26. Jonas Kemi Keolis Sverige AB



12

Presentation av valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra, samt att föreslå arvoden för styrelseledamöter och revisorer i regio-
nen. Valberedningens arbete handlar mycket om kontakt och intervjuer med 
både kandidater som har uppdrag och de som blir nominerade. Du kan läsa 
mer om vad uppdraget innebär i Unionens stadgar.

Valberedningen väljs på regionrådet. För att ta fram ett förslag till ny val-
beredning tillsätter regionrådet ett regionrådsutskott. Utskottet tar emot 
ombudens nomineringar och lägger fram ett förslag under mötet. Den regi-
onala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger inte fram 
ett förslag på ny valberedning men nomineringar kan göras via webben och 
dessa lämnas till regionrådsutskottet. 

Här listas de som står i tur att avgå samt de som sitter kvar ett år till. Du kan 
nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan nominera 
samma person till flera olika poster.

Nuvarande valberedning

Sammankallande
Ylva Eriksson Manpower AB   I tur att avgå

Ledamöter
Louis Hagströmer  SAS Ground Handling AB Kvarstår 1 år
Eva Landqvist              Ericsson AB    Kvarstår 1 år
Adam Rydström         Arrow ESC Sweden  I tur att avgå
Roger Sandman               Systembolaget AB  Kvarstår 1 år

Suppleanter
1. Tiina Declercq Apoteket AB   I tur att avgå
2. Jonas Kemi Keolis Sverige AB  I tur att avgå
3. Annica Pettersson Lärarförbundet   I tur att avgå
4. Alexandra Rosenqvist Hennes & Mauritz  I tur att avgå
5. Ziemowit Jankowski CGI Sverige AB  I tur att avgå
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Stockholms a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra  
din talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda ombuden 
träffas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen 
och fastställa budget. 

Nedan ser du vilka som valdes som ombud vid förra a-kassemötet.  
Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (9 ordinarie och  
9 suppleanter) står i tur att avgå. 

*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.

Ordinarie (i tur att avgå)
Rose-Marie Bard Systembolaget AB 
Carl Bjelksjö Scouterna 
Ylva Eriksson Manpower AB 
Mats Fredriksson Lärarnas A-kassa 
Rikard Ingemarsson Hennes & Mauritz GBC AB 
Tommy Nilsson SAS mark 
Maria Shomari OSM Aviation Sweden AB 
Claes Tullbrink Stim 
Klas Wallin Keolis Sverige AB

Suppleanter (i tur att avgå)
1. Roger Sandman Systembolaget AB 
2. Adam Rydström Arrow ESC Sweden 
3. Ludmila Stefankova Kvinna till kvinna 
4. William Dockens Oneflow AB 
5. Ana Pang Kinaupplevelser 
6. Anna Nasir OSM Aviation SwedenAB 
7. Robert Berntsson RGB konsult AB 
8. Patrik Sätre Hennes & Mauritz GBC AB 
9. Jonas Kemi Keolis Sverige AB
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enSVERIGES 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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