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Unionen  
Östra Sörmland/Gotland  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Östra Sörmland/Gotlands årsmöte och äger rum 
nästa gång 25 april 2019. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 25 april, 2019 Scaniarinken, Genetaleden 1 i Södertälje

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Sofie Tillgren, sofie.tillgren@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Sonia Shahine, sonia.shahine@scania.com
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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  
yrkesmässigt sätt. 
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Så fungerar demokratin  
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Östra Sörmland/Gotlands högsta företrädare och  
leder Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Östra Sörmland/Gotland 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 regionens  
i förbundet. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer,  
valberedning, ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud  
och ombud till a-kassans stämma.
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Val av ombud till a-kassans föreningsstämma

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Mötets behöriga kallande

4. Fastställande av dagordning och arbetsordning

5. Val av funktionärer för a-kassans möte

     a. Ordförande 

     b. Sekreterare 

     c. Justerare 

     d. Rösträknare 

6. Information från a-kassan 

7. Val av ombud till a-kassan

     a. Ordinarie

     b. Suppleanter

8. Avslut

Dagordning a-kassan
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Dagordning årsmöte
11 Årsmötets öppnande och upprop
12 Årsmötets stadgeenliga kallande
13 Fastställande av dagordning
14 Val av

a  ordförande för mötet
b  sekreterare
c  två justerare som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet
d  två rösträknare
e  tre ledamöter till beredningsutskott  

(tar emot och bereder nomineringar till ny valberedning)

15 Motioner till regionstyrelsen under året (antal 0)
16 Motioner till förbundsrådets årsmöte (antal 1)
17 Motioner och förslag till regionrådet (antal 0)
18 Motion till kongress (antal 7)
19 Arvoden för 2019
 a   Styrelsen

b  Revisorer
c  Valberedningen

10 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
11 Revisorernas granskningsrapport
12 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
13  Fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter  

(minst tre) för dessa
14 Val av

a  regionstyrelsens ordförande för två år
b  två regionstyrelseledamöter för två år
c  fem suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid valet
d  ungdomsombud för ett år
e  två revisorsuppleanter för ett år
f  tre fyllnadsval av kongresssuppleanter för tre år
g fem ombud till förbundsrådet för ett år
h fem suppleanter för ett år  

15  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och eventella 
suppleanter för dessa

16  Val av
a  en ledamot i valberedningen för två år
b  eventuella suppleanter för ett år

17 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
Carl Bjelksjö Ledamot i regionstyrelsen Stockholm

Sekreterare för mötet
Sofie Tillgren Unionen Östra Sörmland/Gotland

Två justerare
Väljs på mötet
Väljs på mötet

Rösträknare
Väljs på mötet
Väljs på mötet
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskott är en grupp regionsrådsledamöter som tar emot  
nomineringar samt föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen 
kommande år. Utskottets förslag till valberedning presenteras på regionrådet 
i samband med valen. 

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
Väljs på mötet
Väljs på mötet
Väljs på mötet

9
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Motioner till  
förbundsrådet
Dessa motioner ska behandlas på förbundsrådet, men regionrådet ska yttra 
sig om respektive motion. 

Nummer FR-2019A-00070

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Årlig översyn av facklig tid till samtliga av Unionens avtal

Rätten till facklig tid är en ständigt förekommande fråga. Unionen Östra 
Sörmland/Gotland ser ett behov av att arbetsgivare och lokal facklig part, där 
sådan finns på arbetsplatsen, har ett årligt möte/överenskommelse där man 
tillsammans går igenom förutsättningarna för facklig verksamhet. Det kan 
handla om att vissa tjänster helt eller delvis avsätts för facklig verksamheten 
eller hur frånvaro från normal verksamhet ska hanteras då medarbetare 
behöver arbeta fackligt etc. Det är viktigt att detta inte blir begränsande. I 
enlighet med  förtroendemannalagen.

- Att Unionen avtalsmässigt arbetar för att det lokalt/på arbetsplatsen årligen 
genomförs ett partsgemensamt möte för hur det fackliga arbetet under året 
ska planeras och resurssättas, samt ges ekonomiska resurser för att utföra det 
arbetet.
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Motioner till kongressen
Dessa motioner ska behandlas på kongressen, men regionrådet ska yttra sig 
om respektive motion. 

Nummer 2019-00124

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Motion om stöd till arbetsplatser med internationellt ägande
När företag byter till en ny eller annan internationell ägare så blir spelplanen 
ofta en helt annan, tidigare överenskommelser och kontaktvägar förändras. 
Inflytandemöjligheterna förändras och klubben/lokal facklig organisation 
behöver stöd med tex

- kontakt med fackliga organisationer i de länder där ägaren finns

- när utländska chefer ska verka i Sverige så behövs verktyg för att utbilda 
dom och skapa förståelse i svenska modellen

- behöver definiera en stödprocess när det finns lokal facklig organisering 
sedan tidigare

I många fall så blir samarbetet och inflytandet bra så småningom men vägen 
dit kan vara onödigt krokig. Många missuppfattningar kring anställnings- 
villkor och brister kring erfarenhet om hur stor nytta en facklig- 
samverkan kan ge även för företaget. Här skulle Unionen kunna spela en roll 
som erfarenhetsbank och nätverksskapare, både nationellt och  
internationellt. De Europeiska företagsråden spelar redan en viktig roll men 
det behövs något som är mer flexibelt och täcker mer än Europa.

Vi vill:

- Att Unionen under kommande kongressperiod ser över möjligheterna att 
sammanställa information som redan finns till stödpaket för lokal facklig  
organisation vid ägandeförändringar (nationellt till internationellt eller  
mellan olika internationella)

- Att Unionen undersöker möjligheten till fackliga företagsnätverk där målet 
är att lokala fackliga har nödvändiga kontaktytor för att matcha den ökade 
globaliseringen

- Att Unionen anordnar kurser för förtroendevalda i internationella företag 
(eller som står inför förändring)

- Att Unionen tar fram utbildningspaket för utländska chefer som är nya i 
sin chefsroll i Sverige
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Nummer 2019-00125

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Stärka APO med informationsmandats roll
Arbetsmarknaden har förändrats och företag med få anställda och eller med 
anställda på flera orter även inom olika regioner blir fler och fler.

Ett företag kan ha en sektion/avdelning som har samma kostnadsställe och 
chef men Unionen medlemmarna är lokaliserade på olika orter som tillhör 
olika regioner.

Ett första steg för facklig organisering på en arbetsplats är att ett APO med 
informationsmandat väljs men det är svårt att få ett APO på varje ort.

I dag är det inte möjligt att vara APO för medlemmar som arbetar på samma 
företag och avdelning/sektion med samma chef men arbetar på olika orter.

Om detta vore möjligt skulle det öka möjligheten att få facklig organisering 
på flera arbetsplatser.

APO har inte heller möjlighet att administrera medlemmarna på Unionens 
web-plats vilket försvårar att kalla till möte för val av APO och information.

Det skulle underlätta om APO hade samma möjligheter att administrera 
medlemmar på samma sätt som en klubb har.

För att stärka och underlätta APOs roll vill vi att:

- APO har samma möjlighet att administrera medlemmar på Unionens  
web-plats som en klubb.

Detta skulle underlätta arbetet med att hålla omröstning av APO, kanske få 
till ett APO med förhandlingsmandat.

- APO inledningsvis kan väljas för medlemmar inom samma företag men 
har olika anställningsorter.

Detta skulle underlätta arbetet med att få facklig organisering på alla orter 
som företaget har och på sikt få ett APO på varje ort.
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Nummer 2019-00126

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Underlätta bildandet av riksklubb för anställda på olika orter
Arbetsmarknaden är i ständig förändring och företag med få anställda och 
eller med anställda på flera orter inom olika regioner blir fler och fler.

Ett företag kan ha en sektion/avdelning som har samma kostnadsställe och 
chef men Unionen medlemmarna är lokaliserade på olika orter som tillhör 
olika regioner.

Lokalt finns det inte tillräckligt med medlemmar för att bilda en klubb men 
om medlemmarna inom företaget på de olika orterna går samman så finns 
det tillräckligt stort underlag för att bilda en riksklubb vilket är det bästa 
både för medlemmarna och Unionen som facklig organisation men även 
positivt för företaget.

Ett första steg för facklig organisering på en arbetsplats är att ett APO med 
informationsmandat väljs men det är svårt att få ett APO på varje ort.

För att kunna bilda en riksklubb så bör det finnas en vald representant som 
är vald av medlemmarna på varje ort, detta för att få alla medlemmar på de 
olika orterna representerade.

För att underlätta möjligheterna att bilda riksklubb vill vi:

- Att APO har samma möjlighet att administrera Unionen-medlemmar på 
Unionens web-plats som en riksklubb.

- Att denna möjlighet att söka och administrera Unionen-medlemmar på 
Unionens web-plats ska vara kopplat till företagets organisationsnummer.

Detta skulle underlätta arbetet med att hålla omröstning bland  
medlemmarna för att få till ett APO på varje anställningsort och på sikt  
bildandet av en riksklubb.

- Att de olika regionkontoren samarbetar för underlätta bildandet av  
riksklubb.  

- Att APO får stöd och aktiv hjälp med att få igång en riksklubb och att den 
nybildade riksklubben under minst ett år får extra hjälp och stöd med  
utveckla denna.
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Nummer 2019-00127

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Stärkt nationell demokrati vid hantering av kongressmotioner
Inför Kongressen 2011 Lämnade Göteborg in en motion (026) där de tog 
upp en otydlighet i Unionens dåvarande stadga kring vilka motioner som ska 
behandlas av ett regionråd. Efter att beredningsutskottet, utifrån motionens 
att-sats, återkommit tog kongressen beslut om att Regionrådet har att  
behandla till regionen inkomna motioner. 

Från Östra Sörmland/Gotland var vi vid två tillfällen uppe i talarstolen i 
samband med motion 026. Detta då Östra Sörmland/Gotland ser svaret som 
en begränsning i demokratin då vi önskar att det även ska vara möjligt för en 
regionstyrelse och ett regionråd att behandla motioner från andra regioner, 
även om det inte är ett krav. Vid klargörande av den text som Kongressen 
senare kom att besluta var beredningsutskottets klara syn att det är möjligt 
för region att behandla andra regioners motioner.

Inför 2016 års kongress uppstod en diskussion i stadgegruppen om  
motionshanteringen under § 5.4 mom 8. Diskussionen gällde då hur vida 
sista motionsdag 31/1 gäller för samtliga motioner, eller om regionstyrelse 
kan ha en senare hantering va sina egna motioner. Stadgegruppen landade 
i det senare alternativet. Östra Sörmland/Gotlands uppfattning är att den 
tolkningen tar bort möjligheten för andra regioner att tycka till om samtliga 
motioner, vilket i sin tur blir en begränsning av demokratin.

Genom att säkerställa att regioner har möjlighet att ansluta sig till andra  
regioners motioner kan vi stärka demokratin. Har vi dessutom tekniskt stöd 
till detta är vår uppfattning att det även kan underlätta vid  
Förbundsstyrelsens behandling av kongressmotionerna, t ex genom att se 
vilka motioner som redan innan har ett brett stöd. Även själva  
kongresshanteringen av motionerna bör kunna bli lättare. Motsvarande  
hantering och tekniska stöd kan återfinnas hos andra demokratiska  
organisationer.

Viktigt är att ta upp att detta inte för den skull ska ta bort rätten att lyfta och 
debattera motioner på plats under en kongress.

För att stärka demokratin i hanterandet av Unionens kongressmotioner 
vill vi:

- Att § 9.7 Mom 1 inleds med ”Samtliga motioner till kongressen ska vara 
region tillhanda senast 31 januari det år ordinarie kongress äger rum.”

- Att förbundet utvecklar digitala stödsystem där samtliga inlämnade  
motioner kan fångas upp och stödjas av regionstyrelser och regioner
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Nummer 2019-00128

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Ökat demokratiinflytande för medlemmar utan LFO på sin 
arbetsplats
I dagens stadga kan medlem på företag utan lokal facklig organisering på 
den egna arbetsplatsen utse regionrådsombud vid genom  att kalla till  
medlemsmöte. För arbetslösa och egenföretagare hålls samlade möten där de 
kan utse representanter till regionrådet. 

Östra Sörmland/Gotland vill se en ändring där även medlemmar på  
arbetsplats utan klubb och arbetsplatsombud. kallas till samlade årsmöten. 
Detta då möten på arbetsplatser utan lokal facklig organisering är mycket 
svåra att organisera. 

Vi vill också inrätta en begränsning på hur många på ett möte som kan utses 
till regionrådsombud. Idag kan oftast samtliga närvarande på ett möte  
komma, då de utger en så pass liten de av möjliga medlemmar som skulle 
kunna komma på mötet. En bättre ordning vore att antal möjliga ombud till 
regionråd här begränsas utifrån deltagarantal på mötet.

För att stärka demokratin för medlemmar på arbetsplatser utan lokal 
facklig organisation vill vi:

- Att § 5.4 Mom 3 andra punkten ändras till: av medlemmar på arbetsplatser 
med arbetsplatsombud genom medlemsmöte

- Att § 5.4 Mom 4 får en avslutande tilläggstext: För möte anordnat av  
regionen, enligt tredje punkten, gäller samma grundprinciper som övrigt 
med två grundombud och ett ytterligare vid fler än 50 mötesdeltagare och 
därefter ytterligare ett ombud per påbörjat 100-tal deltagare. 

- Att Alternativt omarbetas § 5.4 på annat sätt för att möta motionärernas 
intentioner
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Nummer 2019-00129

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Samma regler för tillhörighet i uppdrag på lokala som  
regionala uppdrag
På extrakongressen 2016 antogs Unionens senaste version av Stadga. Då  
behandlades bl a § 5.1 som också berördes av motion 3 ”Ändring av stadgar 
för att underlätta för medlemmar att ta förtroendeuppdrag”.

Kongressens beslut blev att lägga till följande avslutande text till  
§ 5.1: Medlem är i enlighet med §2.2 mom 1 punkt 4 valbar till  
förtroendeuppdrag i region medlem tillhör och andra regioner.

Det som Unionen önskade komma tillrätta med inför senaste  
stadgeändringen var:

• Möjligheten att för riksklubbsmedlem att vara valbar för regionstyrelse där 
riksklubben har sitt säte

• Möjlighet att behålla uppdrag vid byte av arbetsplats och eller övergång 
från anställd till arbetslös och vice versa

• Frihet att välja regionstyrelserepresentation utifrån både arbetsplats och 
bostadsort

• Kongressens diskussion tillförde även möjligheten att fritt välja  
styrelserepresentant utifrån kompetens och inte andra avgränsningar

Östra Sörmland/Gotland har upplevt problem med denna nya friare stadga. 
Att hantera ledighet för medlem tillhörande annan region för uppdrag i den 
egna regionen är ett sådant problem. Möjligheten att bli vald till flera styrel-
ser ser vi heller inte som gynnsam. Rent stadgemässigt ser vi också att denna 
regel inte harmoniserar med principerna för lokal facklig organisering.  
Lokalt är alltid den egna arbetsplatsen eller direkt knutna arbetsplatser  
grunden för det fackliga arbetet. En förtroendevald som går i pension och/
eller byter anställning kan inte behålla sitt lokala uppdrag. Varför ska Unio-
nen ha andra lösningar för högre uppdrag på regional nivå?

Däremot kan vi se att en harmonisering för riksklubbsmedlem kan behövas. 
Även här bör dock stadgan ha en klar begränsning för att förhindra att  
medlem ingår i två regionstyrelser samtidigt. Detta bör helst ordnas redan på 
nomineringsnivå, där medlem måste välja vart den accepterar en  
nominering.
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För att förenkla och få mer enhetlig demokratihantering vill vi:

- Att ny avslutande text på § 5.1 (se stycke 2, ovan) blir: Medlem är i  
enlighet med §2.2 mom 1 punkt 4 valbar till förtroendeuppdrag i region 
medlem tillhör eller för medlem i riksklubb; finns möjlighet att i stället  
nomineras till region där riksklubben har sitt säte

- Att ny stadgetext tas fram som på annat sätt än ovan hanterar motionens 
intention
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Nummer 2019-00159

Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland

Östra Sörmland/Gotland

Hängavtalsstöd begränsat för arbetsplats med medlem 

I dag så tecknas hängavtal med arbetsgivare som saknar kollektivavtal.
Hängavtalen är till sin konstruktion svårare att övervaka än traditionella 
kollektivavtal där vi även har en kunnig motpart.

För att eliminera ”fusk/oärliga avsikter” med hängavtal där det inte finns 
Unionen medlemmar föreslå vi att endast teckna hängavtal med arbets- 
platser där det finns Unionen medlemmar så att förbundet/regionen kan 
följa upp att hängavtalen efterföljs. 

Vi vill:

- Att Unionen endast tecknar hängavtal där det finns Unionen medlemmar 
och övriga förfrågningar hänvisas till arbetsgivarförbund.

- Att Unionen tar fram utbildningspaket för utländska chefer som är nya i 
sin chefsroll i Sverige
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Förslag till arvoden 2019
Vid deltagande vid möte föreslår valberedningen att:

Regionstyrelsen

Ordförande vid möte erhåller 1 000 kr per möte
Ledamot och suppleanter erhåller 750 kr per möte

Revisorer

Oförändat 2 000kr för den/de revisorer som utför revisionen

Valberedningen
750 kr per möte
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Östra högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts 
ner och anpassas till vad Unionen i Unionen Östra Sörmland/Gotland 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 regionens i förbundet.

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
Ordförande
Omval 2 år: Patrick Sjöholm, SSAB EMEA, Oxelösund

Kvarstående med mandat till 2020

Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje 

Lars-Gösta Bergström, Sigma Industry East, Södertälje 

Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje

Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB, Nyköping

Bruno Smolic, Alfa Laval AB, Tumba

George Kaspo, Astrazeneca AB, Södertälje

Ordinarie ledamot i regionstyrelsen omval resp. nyval

Omval 2 år: Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby

Nyval 2 år:  Tibbo Alemayehu, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje

Suppleant i regionstyrelsen nyval: 

Nyval 1 år: Heidi Larsson, Payex AB, Visby      

                     Nicklas Peyron, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje

                     Anna Nilsson Niia, Kronans Apoteket AB, Nyköping

                     Elisabeth Källström, Coca-Cola, Haninge

                     Robin Ahlström, Gotlands Snus AB, Visby

Ungdomsombud 

Nyval 1 år: Yulia Danneker, studerande, Visby
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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  
Kvarstående med mandat till 2020
Benny Hansen, Astrazeneca AB Södertälje 
Anna Lundbergh, Scania CV AB, Södertälje

Revisorssuppleant 
Nyval: 1 år: Chen Chen, Scania Södertälje 
                      VAKANT (väljs om så önskas på mötet)
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Eventuellt fyllnadsval  
av kongressombud
Regionen Östra Sörmland/Gotland har 10 kongressombud som  
representerar regionen på Unionens kongress. Regionens kongressombud 
valdes redan på regionrådet 2018. 

I vår region behöver vi göra fyllnadsval av 3 kongressombudsuppleanter.

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
Kvarstående med mandat till 2022: 
Patrick Sjöholm, SSAB EMEA, Oxelösund             
Lars-Gösta Bergström, Sigma Industry East, Södertälje 
Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje             
Ann-Sofi Pettersson, SSAB EMEA, Oxelösund 
Johnny Wid, Svenska Spel, Visby
George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje
Bruno Smolic, Alfa Laval, Tumba
Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje
Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB, Nyköping
Niklas Fredriksson, Uniguide, Visby

Suppleanter
(i rangordning)
Kvarstående med mandat till 2022:
1. Tibbo Alemayehu, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje 
2. Mikael Larsson, Scania CV AB, Södertälje  

Nyval 3 år: 3. Heidi Larsson, Payex AB, Visby
                     4. VAKANT (väljs om så önskas på mötet)
                     5. VAKANT (väljs om så önskas på mötet)
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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 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 avtalsförhandlingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska 
sitta i förbundets branschdelegationer*. Unionen Östra Sörmland/Gotlan 
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 avtals- 
förhandlingar 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  
kandidater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie ledamot i Förbundsrådet 
Omval 1 år: Patrick Sjöholm, SSAB EMEA, Oxelösund             
                      Lars-Gösta Bergström, Sigma Industry East, Södertälje           
                      Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje             
                      Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutb. AB, Nyköping  
                      George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje
 

Suppleanter i Förbundsrådet
(i rangordning)

1. Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje  omval 
2. Johnny Wid, Svenska Spel, Visby   omval
3. Bruno Smolic, Alfa Laval, Tumba  omval
4. Anna Nilsson Niia, Kronans Apoteket AB, Nyköping  nyval
5. VAKANT (väljs om så önskas på mötet)
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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

Kvarstående med mandat till 2020
Sonia Shahine, Scania, Södertälje sammankallande
Anna Gräsman, Payex, Visby

Mandat utgår 2019
Daniel Hultberg, Alfa Laval, Tumba
Mats Grundberg, Scania, Södertälje
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Östra Sörmland/Gotlands 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. 

Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (3 ordinarie och 3  
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.

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 ombud till A-kassans föreningsstämma
Omval 1år: Patrick Sjöholm, SSAB EMEA, Oxelösund
                     Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje 
                     George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje
 
Suppleant till A-kassans föreningsstämma (i rangordning)
Omval 1år: 1. Johnny Wid, Svenska Spel, Visby   
         2. Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutb. AB, Nyköping 
               3. Bruno Smolic, Alfa Laval AB, Tumba
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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  
närmast 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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Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det 
privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom välkomnar 
Unionen egenföretagare och studenter.


