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Unionen Sydost  
regionråd 2020
Regionstyrelsen är Unionen Sydost 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.  
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,  
ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud och ombud till 
a-kassans stämma.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS:  
23 april 2020. På grund av coronavirus: Digitalt via länk. Mer information 
och länk sänds till de som anmält sig.

FÖR VEM: du som är vald till regionrådsombud.

ÖVRIGA INBJUDNA: Samtliga förtroendevalda i region Sydost.

FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV:  
Monica Svensson, monica.svensson@unionen.se

FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV:  
Tim Portnoff, tim.portnoff@cgi.com 

Du väljer vem som  
leder Unionen Sydost
Regionstyrelsen är Unionen Sydosts högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i Sydost ska åstadkomma under året. 
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 
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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 diskriminerings-
grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan 
om trakasserier görs 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  
professionellt sätt. 
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Dagordning
11 Mötets öppnande
12 Upprop och ersättning
13 årsmötets stadgeenliga kallande
14 fastställande av dagordning
15 val av

–  ordförande för mötet
–  sekreterare
–  två justerare som tillsammans med mötesordföranden  

justerar protokollet
–  rösträknare
–  utskott

16 motioner till regionstyrelsen under året
17 motioner till förbundsrådets årsmöte
18 motioner och förslag till regionrådet
19 motion till kongress (kongressår)
10 arvoden och klubbanslag
11 regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
12 revisorernas granskningsrapport
13 ansvarsfrihet för regionstyrelsen
14  fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter  

(minst tre) för dessa
15 val av

–  Tre regionstyrelseledamöter för två år
–  suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid valet
–  ungdomsombud för ett år
–  Två revisor för två år
–  En suppleant för ett år
–  ev fyllnadsval av suppleanter för fyra år
–  Tre ombud till förbundsrådet för ett år
–  Tre suppleanter för ett år  

16  fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och eventella 
suppleanter för dessa

17 val av
–  Två ledamöter i valberedningen för två år
– En suppleant för ett år

18 Övrigt
19 Avslut

*   Här ska även regionordförande räknas in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal  
ledamöter inkl regionordförande.
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Motioner
Inga inkomna motioner
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Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Sydost 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. Regionstyrel-
sen följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har även 
ansvar för regionens demokratiska processer och dialog. Ungdomsom-
bud 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. 

Valberedningen föreslår att Mats Fagerström och Monica Wallin, arbetar 
under 2020 med förslag till valberedningen vid 2021 års årsmöte.
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Sydost 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

Ordinarie ledamöter (3 av 6 st.)
Ida Broström Systembolaget, Osby väljs för 2 år till 2022
Samuel Disley Ateljé Lyktan, Åhus väljs för 2 år till 2022
Mikael Sztanski NKT HV Cables AB,  väljs för 2 år till 2022
 Karlskrona

Suppleanter (4 st.)
Carina Haag Nilsson Fuel Tech Sweden AB, väljs för 1 år till 2021
 Ronneby
Stina Hillman Telenor Sverige AB,  väljs för 1 år till 2021
 Karlskrona
Eva Johansson HKSCAN Sweden AB, väljs för 1 år till 2021
 Kristianstad
Joel Stenberg Repipe Sverige AB, väljs för 1 år till 2021
 Kristianstad

Ungdomsombud (1 st.)
Fredrik Medzech Carspect AB Härlöv, väljs för 1 år till 2021
 Kristianstad
 

Övriga nominerade
Bettina Sörup Madsen NKT HV Cables AB,  Ord. styrelsemedlem
 Karlskrona
Martin Fredlund ABU AB, Svängsta Ord. styrelsemedlem
Andreas Persson Call4U Contaktcenter AB Suppleant regionstyrelse
 Ronneby
Stefan Sörensson Call4U Contaktcenter AB Suppl. /ord. regionstyrelse
 Ronneby
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Befintliga uppdrag i Regionstyrelsen

Ordförande (1 st.)
Joakim Ravemyr Volvo PV Kaross komponenter AB, Vald till 2021
 Olofström

Ordinarie ledamöter (3 st.)
Stefan Olsson Bergendahl Food AB, Hässleholm Vald till 2021
Magnus Notini Sydkraft Thermal Power AB,  Vald till 2021
 Karlshamn
Annika Gummesson Tarkett AB, Ronneby   Vald till 2021
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till eller avstyrka ansvarsfrihet. 

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 finna angivna här. 
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Valberedningens förslag
Ordinarie
Monica Wallin Call4U Contactcenter AB Väljs för 2 år till 2021
 Ronneby

Suppleanter
Magnus Spåre Evomatic AB, Karlshamn Väljs för 2 år till 2021

Övriga nominerade
Inga nominerade

Befintliga uppdrag revisorer
Mats Fagerström Saab Kockums, Karlskrona vald 2 år till 2021
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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 le-
damöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar med 
pensionsfrågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och samver-
kansrådet 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 branschdelegatio-
ner*. Unionen Sydost har 3 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 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 kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie (3 st.)
Joakim Ravemyr Volvo PV Kaross komponenter AB, 
 Olofström
Stefan Olsson Bergendahl Food AB, Hässleholm 
Magnus Notini Sydkraft Thermal Power AB,  
 Karlshamn

Suppleanter
(3 st. i rangordning)
1. Ida Broström Systembolaget, Osby 
2. Annika Gummesson Tarkett AB, Ronneby
3. Samuel Disely Ateljé Lyktan, Åhus 

Övriga nominerade
Bettina Sörup Madsen NKT HV Cables AB,  Förbundsrådsombud 
 Karlskrona
Eva Johansson HKSCAN Sweden AB,  Förbundsrådsombud
 Kristianstad
Martin Fredlund ABU AB, Svängsta Förbundsrådsombud 
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Eventuellt fyllnadsval  
av kongressombud
Regionen Sydost har 7 st kongressombud som representerar regionen på 
Unionens kongress. Regionens kongressombud valdes redan på regionrådet 
2019. Kongressombudens mandatperiod löper till 2022 då nya val ska göras.

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
Inget val behövs 

Suppleanter
(i rangordning)
Inget val behövs

Övriga nominerade
Ingen nominerad
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Regionrådsutskottets förslag till  
valberedning
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 valberedning men kan ta emot nomineringar som 
sedan lämnas till regionrådsutskottet. 

Förslag till valberedning

Ledamöter (2 år)
Peter Lindkvist Carspect AB, Kristianstad Väljs till 2022
Pär Jönsson Tarkett AB, Kristianstad Väljs till 2022

Suppleant (1 år)
Sara Axelsson Yrkesakademin, Ronneby Väljs till 2021

Befintliga uppdrag inom valberedningen

Sammankallande (2 år)
Tim Portnoff CGI Sverige AB, Bromölla Till och med 2021
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På det regionala mötet, med valkretsarnas val till Unionens a-kassa väljer du 
vilka ombud som ska föra din talan på Unionens rikstäckande a-kassestäm-
ma*. De valda ombuden träffas sedan på stämman för att bland annat välja 
ledamöter till styrelsen och fastställa budget. Mandattiden är ett år, vilket 
innebär att alla ombud (2 ordinarie och 2 suppleanter) står i tur att avgå. 

*Alla som är medlemmar i Unionens A-kassa bjuds in till valet av stämmo- 
ombud till a-kassan, även om de inte är medlemmar i Unionen. Valbered-
ningens 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 finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordinarie
Joakim Ravemyr Volvo PV Karosskomponenter AB, Olofström
Stefan Olsson Bergendahl Food AB, Hässleholm

Suppleanter (i rangordning) 
1. Magnus Notini Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn
2. Annika Gummesson Tarkett AB, Ronneby 

Övriga nominerade 
Bettina Sörup Madsen NKT HV Cables AB,   ord. ombud a-kassans stämma
 Karlskrona
Stefan Sörensson Call4U Contactcenter AB,  ordinarie/suppl. till a-kassans 
 Ronneby   stämma
Martin Fredlund ABU AB, Svängsta ordinarie ombud a-kassans   
   stämma

Valen av ombud till a-kassans stämma kommer att hanteras på regionstyrelsemötet den 23 
april, innan årsmötet äger rum.
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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
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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. 

 


