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Unionen Värmlands 
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Värmlands årsmöte och äger rum nästa gång den 11 april 2019. 
Här möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse, revisorer, ombud till för-
bundsråd och a-kassans stämma. 

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: torsdag 11 april, kl 17.00 − cirka kl 21.00, Karlstad. Lokal meddelas senare.

För vem: du som väljs/har valts till regionrådsombud på Unionenklubbens årsmöte.

Frågor om regionrådet besvaras av: Magnus Hildebrand, magnus.hildebrand@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Maria Andersson, valberedning.varmland@unionen.se 
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019.  
 
Regionrådshandlingar och nomineringsformulär finns på:  
www.unionen.se/filer/ovrigt/underlag-infor-regionrad 
 
 
Alla medlemmar är välkomna att delta vid middag och regionråd (utan rösträtt). 
Anmälan: senast den 26 mars på www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Regionråd

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

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 splitt-
ringar.  
 
Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare av Unionen, 
ett ansvar att förebygga och förhindra, sexuella trakasserier och tra-
kasserier som har samband med någon av diskrimineringslagens sju 
diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. 
Anmälan om trakasserier görs till regionchefen. Anklagelser om trakas-
serier 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 yrkes-
mässigt sätt. 
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Förslag till Dagordning
11 upprop
12 årsmötets stadgeenliga kallande
13 fastställande av dagordning
14 val av

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

justerar protokollet
–  två rösträknare
–  regionrådsutskott

15 motioner till regionstyrelsen under året
16 motioner till förbundsrådets årsmöte 2019
17 motioner och förslag till regionrådet
18 motion till kongressen 2019
19 ersättningar och arvoden 
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

–  regionstyrelsens ordförande för två år
–  4 regionstyrelseledamöter för två år
–  x** suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid valet
–  1 ungdomsombud för ett år
–  1 revisor för två år
–  2 revisrosuppleanter för ett år
–  1 fyllnadsval av kongressombud för tre år
–  ev fyllnadsval av suppleanter till kongressombuden för tre år
–  3 ombud till förbundsrådet för ett år
–  3 suppleanter till dessa för ett år  

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

16 val av
–  ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande
–  eventuella suppleanter för ett år

17  presentation av Regionstyrelsen 2019 
18  avtackningar 
19  mötets avslut   
*   Här räknas även regionordförande in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal ledamöter    
       inkl regionordförande. 
**  Val av antalet suppleanter i regionstyrelsen beror på vad mötet beslutat under punkt 13.
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Så fungerar demokratin  
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Värmlands högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och 
anpassas till vad Unionen i Värmland ska  åstadkomma under året. Styrelsen 
följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar unga 
Unionenmedlemmars 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.

Försäkrings-
informations-

träffar

Unionen- 
hockey

Maxa 
snacket 

- led digitalt!

Klubb- 
konferens Här är några  

exempel på aktiviteter 
under 2018

Facklig  
introduktion 
för arbets-

platsombud
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Motioner
Inkomna motioner till regionrådet inklusive regionstyrelsens yttrande. Sista dag 
att skicka in motion till regionrådet är 28 februari 2019.  
 
Motioner skickas till regionstyrelsens ordförande Thomas Andersson:  
thomas.p.andersson@teliacompany.com 
 
 
Förslag på hur en motion kan se ut:

 
Motionär

Rubrik och ev nr på motion
Nuvarande

Här skrivs hela motionen in.

Att                Text, text, text 

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Här kommer regionstyrelsens förslag att skrivas in. 

Att                Text, text, text  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan även skicka in motioner till regionstyrelsen under hela verksamhetsåret. 

mailto:thomas.p.andersson%40teliacompany.com?subject=
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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. 
 
Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
Förnamn Efternamn Företag

Sekreterare för mötet
Förnamn Efternamn Företag

2 justerare
Förnamn Efternamn Företag
Förnamn Efternamn Företag

2 rösträknare
Förnamn Efternamn Företag
Förnamn Efternamn Företag

Utskott
Förnamn Efternamn Företag
Förnamn Efternamn Företag 

Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag  nominerad till uppdrag X 
Förnamn Efternamn Företag  nominerad till uppdrag X 
osv
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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.  
 
Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
Förnamn Efternamn Företag
Förnamn Efternamn Företag
osv

Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag
Förnamn Efternamn Företag
osv

9
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Värmlands högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och 
anpassas till vad Unionen i Värmland ska  åstadkomma under året. Styrelsen 
följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar unga  
Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för  
regionens demokrati och företräder regionens i förbundet. 
 
Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
1. Förnamn Efternamn Företag 2 år 

Ordinarie ledamöter
1. Förnamn Efternamn Företag 2 år 
2. Förnamn Efternamn Företag 2 år 
3. Förnamn Efternamn Företag 2 år 
4. Förnamn Efternamn Företag 2 år 
 
Suppleanter
1. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
2. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
3. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
4. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
 
Ungdomsombud
1. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
 
 
Övriga nominerade 
Förnamn Efternamn Företag  nominerad till uppdrag X  
Förnamn Efternamn Företag  nominerad till uppdrag X  
Förnamn Efternamn Företag  nominerad till uppdrag X  
osv 



11

Nuvarande regionstyrelse  
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         Mandatperiod t.o.m.       
Thomas Andersson - Telia Sverige AB, Karlstad                2019.04  
 
Ordinarie ledamöter
Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB, Karlstad   2020.04 
Mattias Wall - Radix  Kompetens AB, Karlstad    2020.04 
Sadeta Andersson, Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2020.04 
Jan Gustavsson - Valmet AB, Karlstad    2020.04 
Niklas Stålebring - Servicon AB, Karlstad    2019.04 
Niklas Sandberg - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 2019.04   
Sofie Ytterström - Qtym AB, Karlstad    2019.04 
Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors    2019.04 
 
Suppleanter
Jolanta Wozniak - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2019.04 
Sofia Blixt - AB Byggbeslag, Karlstad    2019.04 
Linda Svärd Schönnberg - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2019.04 
Kristina Rosenberg Johansson - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall 2019.04 
 
Ungdomsombud
Daniel Alm - Servicon AB, Karlstad    2019.04
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsen verksamhet och föreslår regionrådet 
att till eller avstyrka ansvarsfrihet.  
 
Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
1. Förnamn Efternamn Företag 2 år

Suppleanter
1. Förnamn Efternamn Företag 1 år 
2. Förnamn Efternamn Företag 1 år

Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag  
Förnamn Efternamn Företag  
osv

12

Nuvarande revisorer
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 nomi-
nera samma person till flera olika poster.

Ordinarie            Mandatperiod t.o.m. 
Mikael Jonsson - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2020.04 
Tomas Carlsson - Svensk Mediakonsult i Karlstad AB 2019.04 
 
Suppleanter
Per Hallström - CGI Sverige AB, Karlstad   2019.04 
Dan Eriksson - Securitas Sverige AB                 2019.04
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Val av förbunds- 
rådsombud
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. Förbunds-
rådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. 
Unionen Värmland har 3 ordinarie ombud och 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. 

Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
1. Förnamn Efternamn Företag 
2. Förnamn Efternamn Företag 
3. Förnamn Efternamn Företag 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Förnamn Efternamn Företag 
2. Förnamn Efternamn Företag 
3. Förnamn Efternamn Företag 

 
Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag 
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Fyllnadsval av kongress-
ombud
Regionen Värmland har 6 st kongressombud som representerar regionen på 
Unionens kongress. Regionens kongressombud valdes redan på regionrådet 
2018 för 4 år, men under året har ett ombud valt att avsäga sig sitt uppdrag. I 
vår region behöver vi därmed välja 1 st ny ordinarie kongressombud, för 3 år. 
Om en tidigare vald suppleant nu väljs till att bli ordinarie kongressombud, 
tillkommer här ett fyllnadsval av suppleant för 3 år. 
 
Senast två veckor före regionrådet listas valberedningens förslag här 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
1. Förnamn Efternamn Företag 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Förnamn Efternamn Företag 
2. Förnamn Efternamn Företag 
osv 

Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag 
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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.  

15

Befintlig valberedning
Sammankallande       Mandatperiod t.o.m.
Maria Andersson Resia AB, Karlstad    2019.04

Ledamöter
Lena Odh Gourmetboden Karlstad    2019.04
Lars Börjesson Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 2019.04
Therese Häll MVG Kristinehamn AB    2020.04
Carina Bergman Volvo Construction Equipment AB, Arvika 2020.04
vakant      2020.04
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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?

16
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Dagordning   
A-kassestämma 
 
- för Unionen region Värmland den 11 april 2019 
 

Val till A-kassans ordinarie föreningsstämma i juni 2019

11 mötets öppnande 
12 upprop 
13 mötets behöriga kallande 
14 fastställande av dagordning  
15 val av mötesordförande 
16 val av mötessekreterare 
17 val av två justerare tillika rösträknare 
18 information från a-kassan 
19 val av 
 - två ordinarie ombud till Unionens a-kassestämma för ett år 
 - två suppleanter till Unionens a-kassestämma för ett år, infaller i    
    nämnd ordning 
10 avslutning
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Värmlands 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 (2 ordinarie och 2 supp-
leanter) 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. 
 
Senast två veckor före stämman listas valberedningens förslag här 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
1. Förnamn Efternamn Företag
2. Förnamn Efternamn Företag 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Förnamn Efternamn Företag 
2. Förnamn Efternamn Företag 
 
 
Övriga nominerade
Förnamn Efternamn Företag 
osv 
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Nomineringsblankett till  
regionrådet 2019

Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Skriftliga förslag på kandidater ska vara regionkontoret tillhanda senast den 
31 januari 2019. Förslaget ska sändas i slutet kuvert märkt ”Valberedningen”, 
Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad - alternativt inskannat 
till valberedning.varmland@unionen.se 

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Värmland  
 
 
Nominerad kandidat 

Namn:       

Personnummer:       

Adress:       

E-post:       

Telefon:       

Mobil:       

Arbetsplats:       

Ev. nuvarande förtroendeuppdrag: 
      

  
Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

 
Motivering till nomineringarna:  
      

 

 

Nominering inlämnad av 
Namn:       

Tel dagtid:       Mobil:       

E-post:       

 

Nominering till post i valberedningen kan ske fram till Regionrådet och lämmnas till, 
på Regionrådsmötet valt, regionrådsutskott. 

mailto:valberedning.varmland%40unionen.se%20?subject=


Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Berg-
slagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen

www.unionen.se

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.


