Dags att nominera
till regionråd 2021
Unionen Norrbotten
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.

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

FRÅN MOTION TILL
REGIONRÅD

Så fungerar demokratin i Unionen
Alla medlemmar kan
nominera (föreslå)
personer till de olika
uppdragen, till exempel
styrelseordförande,
ledamot, revisor med
flera.

Senast 14 dagar före
årsmötet skickas alla
inkomna motioner tillsammans med regionstyrelsens yttrande till
regionrådsombuden.

På regionrådet diskuteras ombuden
motionerna innan beslut fattas.
Ombuden tar även del av valberedningens 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.

FRÅN NOMINERING
TILL 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.
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Regionråd och Unionen Norrbottens årsmöte 21 april 2021
Ledamöter som har uppdrag till 2022
Ledamöter
Sakari Alanko		LKAB			
Robert Holmström
SSAB EMEA
Carina Sandström
BillerudKorsnäs		
Kerstin Råberg		
ALS Scandinavia
Jari Hyvärinen		
IKEA Haparanda/Tornio
Micaela Wander		
TeliaSonera		
Revisor
Charles Enryd		

PWC

Valberedning
Elisabeth Johansson
Ingela Niva		

Kalix Tele 24
LKAB Kiruna

Uppdrag där mandatet upphör
Ordförande
Robert Strömbäck

BillerudKorsnäs

Ledamöter
Åsa Andersson		
Ulrika Johansson
Mats Johansson		
Birgitta Persson		

Quality Hotel 		
Gestamp Hardtech
Eltel Networks Infranet
Bilbolaget Norrbotten		

Suppleanter
Hans Tornéus		
Anders Karlsson
Maria Degerbjörk
Johan Lundgren		

LKAB Kiruna		
Boliden Mineral
Jukkasjärvi
FDT System

Ungdomsombud
Daniel Strandlund
Filip Karlsson		

Studerande
Bilbolaget Norrbotten

Revisor
Simon Sandin		

SSAB EMEA

Revisorssuppleanter
Katarina Hedström
Per Lidman		

Gestamp Hardtech
Hitachi PowerGrid

Valberedning
Henrik Molander
Jenny Lundmark
Katarina Björnfot

LKAB Malmberget
ALS Scandinavia
Kalix Tele 24

Valberedning suppleanter
Doris Svanberg		
SSAB EMEA
Dan Brännmark		
Billerud Korsnäs
Ola Leander		
Vision

Val att nominera till 2021
Regionstyrelsen
• ordförande på två år (1)
• ledamöter på två år (4) och ledamot fyllnadsval
ett år (1) samt suppleanter på ett år(4)
• ungdomsombud på ett år (mötet beslutar om
antal, nu 3)
• revisor på två år (1) och suppleanter (2)
• Valberedning (3) och suppleanter (3)
Nomineringar till valberedning vidarebefordras
till utskott som bereder ärendet vid årsmötet
Unionens förbundsråd
• Ombud till förbundsråd (3) och suppleanter (3)
Unionens a-kassa
• Ombud till a-kassan (2) och suppleanter (2)

Nominera - senast 31 januari
Både klubbar och enskilda kan nominera kandidater till regionens uppdrag. Den du nominerar
måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Du kan även nominera till mötespresidium och beredningsutskott.
Använd formuläret på unionen.se eller mejla till
nominering.norrbotten@unionen.se

Påverka Unionen med motioner
- senast 28 februari
Du kan motionera när som helst, men för att ta
upp ditt förslag vid regionrådet behöver vi det
senast 28 februari. Det är bra om du har stöd av
dina arbetskamrater, din klubb eller andra medlemmar för din motion.
Skicka dina motioner till
nominering.norrbotten@unionen.se

Utse regionrådsombud
Endast registrerade ombud har rösträtt vid
regionens årsmöte. Ombuden väljs vid klubbens
årsmöte
eller ett medlemsmöte på arbetsplatsen.
Regionkontoret kan hjälpa till mer att ordna
medlemsmöte på arbetsplatsen.
		

Frågor? Kontakta Malin Nordlund på 0920-23 35
16 eller malin.nordlund@unionen.se

