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Unionen Skaraborg/Väst  
regionråd 2021
Regionrådet är Unionen Skaraborg/Västs årsmöte och äger rum nästa gång  
i april 2021. Här möts valda ombud 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 Skaraborg/Väst  
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 Skaraborg/Väst.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 29 april 2021, Digitalt möte

FÖR VEM: Du som väljs till regionrådsombud.

FRÅGOR OM REGIONRÅDET BESVARAS AV:  
Benny Olsson, benny.olsson@uddevalla-hamn.se

FRÅGOR OM NOMINERING BESVARAS AV:  
Åsa Sundberg, asa.sundberg@vattenfall.com

3



4

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 
regionrådsombud. 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 
regionrådet. Dessa möten ska hållas i januari eller februari av regionen. 

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 
yrkesverksam medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem 
i Unionen Skaraborg/Väst. 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, via blanketten på sista sidan 
i det här dokumentet eller via mejl till: skaraborg.vast@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 
åstadkomma. 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: skaraborg.vast@unionen.se. Sista datum för att skicka 
in motioner till regionrådet är 28 februari 2021.
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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 diskuteras 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. För uppdraget som mötesordförande och sekreterare 
kan även andra personer väljas, exempelvis kan en inbjuden gäst väljas 
som mötesordförande och en anställd från regionkontoret kan väljas som 
sekreterare.

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).

Du kan nominera till alla funktioner och du kan nominera samma person 
till olika mötesfunktioner. 
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Val av regionrådsutskott
En grupp regionrådsombud som utses för att ta emot nomineringar samt 
föreslå vilka som ska ingå i valberedningen för regionen kommande år.  
Regionrådsutskottet kan antingen utses för att på samma möte som de 
utses ta emot nomineringar och på samma möte lämna sitt förslag till 
valberedning till regionrådet. Regionrådsutskottet kan även utses för att ta 
emot nomineringar inför nästa års regionråd och föreslå vilka som ska ingå i 
valberedningen vid nästkommande års regionråd. För att veta hur ni gör på 
er region så kontaktar du ditt regionkontor.
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Skaraborg/västs högsta företrädare och leder 
Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål 
bryts ner och anpassas till vad Unionen i Skaraborg/Väst ska åstadkomma 
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdoms- 
ombud tillvaratar unga Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

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   Mandat utgår (år-mån)
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB  2021-04

Ordinarie ledamöter
Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB  2021-04
Annalena Levnin, NEVS   2021-04
Camilla Själin, Preemraff   2021-04
Dzevdet Dedovic, Systembolaget   2021-04
Emma Larsson, avsagt sig    2020-10
Christina Balder, Arbetssökande   2022-04
Tobias Larsson, Automotive Components AB  2022-04
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB 2022-04
Björn Ehlin, beSolutions AB   2022-04
Henrik Carlsson, Arla Foods AB   2022-04
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB  2021-04

Suppleanter
Christian Skantze, Rexel   2021-04
Vakant
Vakant
Vakant

Ungdomsombud
Mikaela Svensson, Studerande   2021-04
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

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   Mandat utgår (år-mån)
Mikael Björsell, Frameco Fastigheter AB  2021-04
Jörgen Svensson, West Atlantic Sweden AB  2022-04

Suppleanter
Alexandra von Essen, Tranter International AB  2021-04
Christer Anderzén, Doggy AB   2021-04

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 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 Skaraborg/Väst har 5 ordinarie ombud och 5 
suppleanter i förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegationer utses inte vid varje förbundsråd utan bara på de 
förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. Branschdelegationer har i uppdrag 
att föreslå avtalskrav inför avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.

Ordinarie   Mandat utgår (år-mån)
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB   2021-04
Fredrik Wingård , Sykes Sweden AB   2021-04
Erik Boij, HCL Sweden AB    2021-04
Björn Ehlin, beSolutions AB   2021-04
Tobias Larsson, Automotive Components AB   2021-04

Suppleanter
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB 2021-04
Dzevdet Dedovic, Systembolaget   2021-04
Henrik Carlsson, Arla Foods AB   2021-04
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB   2021-04
Mikaela Svensson, Studerande   2021-04
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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.

Valberedningens uppgift är att ta emot nomineringar och föreslå kandidater 
till de val som regionrådet ska göra, de föreslår även mötesfunktionärer 
till regionrådet och tar fram förslag på arvoden och andra ersättningar för 
regionalt förtroendevalda det kommande året. Valberedningens arbete 
handlar mycket om kontakt och intervjuer med både kandidater som har 
uppdrag och de som blir nominerade.

Nuvarande valberedning

Sammankallande   Mandat utgår (år-mån)
Åsa Sundberg, Vattenfall Eldistribution AB  2021-04

Ledamöter
Krister Larsson Lysander, Volvo   2021-04
Håkan Johansson, Eltel Networks Infranet AB  2021-04
Erik Boij, HCL Sweden AB   2022-04
Lennart Strömvall   2022-04

Suppleanter
Janette Leinonen, Jernbro Industrial Services AB 2021-04
Ronnie Hermansson, NEVS   2021-04

11
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Skaraborg/Västs 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 (3 ordinarie och 3 
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.

Ledamöter    Mandat utgår (år-mån)
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB  2021-04
Tobias Larsson, Automotive Components AB  2021-04
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB  2021-04

Suppleanter
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB   2021-04
Christian Skantze, Rexel   2021-04
Christina Balder, Arbetssökande   2021-04
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Nomineringsblankett  
till regionrådet 2021

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för region Skaraborg/Väst.
  
 
 
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:       

Telefon:       

E-post:       
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Skriv sakligt varför du nominerar 
personen. Lyft gärna fram tidigare 

erfarenheter och egenskaper som 
är till nytta för uppdraget. Undvik 

dock att skriva privat eller allt 
för personlig information om den 

nominerade då nomineringstexten 
kan komma att bli publik. 



Valberedningens brevTrollhättan 1 november 2020 

Till klubbstyrelser och arbetsplatsombud inom Unionen Skaraborg/Väst  

Skriftliga förslag på kandidater ska vara regionkontoret tillhanda senast den 31 januari. 

Förslaget ska sändas i slutet kuvert märkt  
”Valberedningen”, Unionen Skaraborg/Väst, Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan 

Alternativt elektroniskt via Unionens hemsida i anslutning till dokumenten om valen 

Alternativt mail till valberedningens sammankallande: I ämnesraden ange Valberedningen,  
asa.sundberg@vattenfall.com 
 

Nomineringsbrev 
Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Region Skaraborg/Väst 

Nu är det dags för nominering till regionstyrelse och förbundsrådsombud som sker på regionrådet i april 
2021. Nomineringar görs på bifogad nomineringsblankett och det skall vara en blankett för varje kandidat, 
däremot kan nomineringar till flera uppdrag göras på en och samma blankett. Vid nomineringen är det 
viktigt att alla uppgifter är ifyllda och att det finns en motivering till val av kandidat och valberedningen 
utgår från att kandidaterna är tillfrågade och har accepterat nomineringen. 

Vem kan nominera: 
• Yrkesverksamma medlemmar (enskilt eller genom klubb) 
• Egenföretagare 
• Studerandemedlemmar 
• Arbetssökande 
• Även medlemmar utan klubb eller arbetsplatsombud kan föreslå kandidater.  

 
Vid nominering är följande medlemmar valbara: 

• Yrkesverksamma medlemmar 
• Egenföretagare 
• Studerandemedlemmar 

 
Vid Regionrådets årsmöte ska följande val göras:  

• Ordförande (2år) 
• Regionstyrelseledamöter (2år) 
• Suppleanter till regionstyrelsen (1år) 
• Regionrevisor (2år)  
• Suppleanter till regionrevisor (1år)      
• Förbundsrådsombud (1år) 
• Suppleanter till förbundsrådsombud (1år) 
• Ungdomsombud (1år)  

 
Valberedning: 
Dessa nomineringar och val sker direkt på årsmötet 

• Valberedningsledamöter (2 år)  
• Suppleanter till valberedningen (1år) 

 
Ombud till A-kassan: 
Obs! Dessa val förrättas på separat utlyst möte, eventuellt under årsmötet. 

• Ombud till A-kassan (1år) 
• Suppleanter till A-kassan (1år) 

 
Glöm inte att ange motivering för nominerad kandidat!  

Med vänliga hälsningar  
Unionen Skaraborg/Väst valberedning 

14



Beskrivning av uppdragen

 

 

 

Beskrivning av de uppdrag som ska 
nomineras och väljas inom regionen.  
(Väljs på regionrådet, som är regionens årsmöte) 
 

Regionstyrelsens ordförande (väljs udda årtal) 
Regionstyrelsens ordförande väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden är två år. 
Ordföranden är regionens ansikte utåt och för ut Unionens budskap, opinionsbildar lokalt 
tillsammans med övriga styrelsen och representerar regionen i övriga förbundet. 

Regionstyrelseordförandes uppgift 

• Leda regionstyrelsens och eventuellt arbetsutskottets arbete. 
• Kalla till regionstyrelsesammanträde och ansvara ytterst för styrelsens arbete. 
• Ingå i regionstyrelsens arbetsutskott och kalla till dess möten. 
• Representera och företräda regionen. 
 

Ledamot i regionstyrelsen 
Väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden för ordinarie ledamot är två år och suppleant ett 
år. Regionstyrelsen är mellan regionrådsmötena regionens högsta beslutande organ. 
 
Regionstyrelsen har cirka 10 sammanträden per år. Därtill kommer tid för inläsning av handlingar 
inför styrelsemöten och regionråd samt eventuell utbildning och eventuella extra uppdrag.  
Alla ledamöter i regionstyrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsens arbete och fattade beslut. 
 
Regionstyrelsen består av regionstyrelsens ordförande, 10 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter 
som föreslås av valberedningen och fastställs av regionrådet. I regionstyrelsen ingår dessutom en 
representant för regionens personal samt ersättare för henne eller honom. 
 
Suppleanterna kallas till regionstyrelsens sammanträden och har yttranderätt och förslagsrätt, men 
inte rösträtt. Suppleanter inträder som ordinarie i den ordning som de valts av regionrådet. 
 
Regionstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. Det kan bestå av regionstyrelsens ordförande och 
vice ordförande samt ytterligare ett antal ledamöter. Arbetsutskottet behandlar frågor som 
regionstyrelsen har delegerat. Det kan vara löpande ärenden, förberedelser till styrelsemötena eller 
speciella frågor. Arbetsutskottet har cirka 10 sammanträden per år. 

Regionstyrelsens uppgifter 

• Besluta om regionens verksamhet och budget inom ramen för de beslut som förbundets 
nationella organ har fattat. 

• Sätta mål och löpande följa upp och utvärderar regionens aktiviteter och projekt mot satta mål 
och budget. 

• Ansvara för den demokratiska processen. 
• Ansvara för att nätverk och andra demokratistöd utvecklas. 
• Ansvara för regional opinionsbildning. 
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Ungdomsombud 
Väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden för ungdomsombud är ett år. Det finns ingen 
beslutad åldersgräns. 
 
Ungdomsombuden har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid samtliga möten med 
regionstyrelsen, men inte rösträtt. Eftersom man inte har rösträtt får ungdomsombudet inte heller 
vara Regionstyrelseledamot eller -suppleant. 

Ungdomsombudets uppgifter 

• Att fånga upp och tillvarata unga medlemmars intressen och föra in det i regionstyrelsen. 
• Vara delaktiga och delta i olika ungdomsforum och på regionstyrelsens möten. 
 

Verksamhetsrevisorer 
Väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden för ordinarie revisor är två år och suppleant ett 
år. Regionrådet väljer två ordinarie revisorer och två suppleanter. Revisorerna fungerar som 
verksamhetsrevisorer. 
 

Verksamhetsrevisorernas uppgifter 

• Löpande granska styrelsens förvaltning och verksamhet genom att kontrollera att styrelsen följer 
upp och utvärderar regionens aktiviteter och projekt mot satta mål och budget. 

• Avlämna en skriftlig granskningsrapport för beslut på regionrådet. Granskningsrapporten ska 
föreligga senast den 15 mars. 

• Tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen i sin årliga granskningsberättelse över 
granskningen av styrelsens förvaltning och verksamhet. 

• Vid viktig anmärkning mot förvaltningen ska revisor snarast underrätta förbundsstyrelsen och 
förbundets revisorer. 

 

Kongressombud (väljs året innan ordinarie kongressår) 
Väljs vid regionens årsmöte, som infaller året före kongressår, och mandatperioden är fyra år för 
ordinarie ombud och suppleanter. Mandattiden börjar med ordinarie kongress och varar fram till 
nästa ordinarie kongress. Kongress hålls vart fjärde år i oktober. 
 
Antalet ombud totalt inom Unionen är 260 som fördelas på regionerna i förhållande till 
medlemsantalet i regionen den 31 januari året före kongressen. Ingen region får ha mer än 52 
ombud och ingen färre än sex ombud. Lika många suppleanter som ombud ska utses. 
Detta innebär att Unionen Skaraborg/Väst för närvarande har 11 ordinarie ombud och 11 
suppleanter. Antalet ombud meddelas av Förbundskontoret inför varje kongress. 
 
Extra kongress hålls om förbundsstyrelsen beslutar det, om minst 88 av ombuden begär det eller om 
förbundsrådets årsmöte inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
 
Tidsåtgång för uppdraget är cirka en vecka samt tid för inläsning och förmöten inför kongressen. 
Därutöver kan eventuell utbildning förekomma. 
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Kongressombudens uppgifter 

Delta i kongressen som är förbundets högsta beslutande organ och bland annat: 
• Behandla förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt tillstyrker eller avstyrker 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  
• Besluta om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium mellan kongresserna. 
• Välja ledamöter till förbundsstyrelse. 
• Besluta om handlingsprogram, rambudget, medlemsavgifter och arvoden för kommande 

kongressperiod. 
• Behandla och fatta beslut om motioner. 
 

Ombud till förbundsrådet 
Väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden är ett år för både ordinarie ombud och 
suppleant. Mandattiden börjar med förbundsrådets årsmöte i maj-juni och varar fram till nästa 
årsmöte. 
 
Antalet ombud till Unionens förbundsråd är totalt 130, som fördelas på regionerna i förhållande till 
medlemsantalet den 30 september året före förbundsrådets möte. Ingen region får ha mer än 26 och 
ingen färre än tre ombud. Lika många suppleanter som ombud ska utses. 
Detta innebär att Unionen Skaraborg/Väst för närvarande har 5 ordinarie ombud och 5 suppleanter. 
 
Tidsåtgång för uppdraget är cirka två dagar per år samt tid för eventuella förmöten och tid för 
inläsning. 

Förbundsrådens uppgifter 

Delta i förbundsrådet och att bland annat: 
• Behandla förbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt tillstyrker eller avstyrker 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  
• Besluta om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium mellan kongresserna. 
• Förrätta eventuella fyllnadsval tillförbundsstyrelsen, förbundets revisorer eller förbundets 

valberedning. 
• Inför en avtalsrörelse fastställa förbundets mål och övergripande inriktning i 

avtalsförhandlingarna. 
• Välja ledamöter i branschdelegationerna samt delegationer för förbundsövergripande frågor, till 

exempel pensionsfrågor. 
• Efter förslag från förbundsstyrelsen besluta om antalet branschdelegationer, sammansättningen 

av dessa och antalet ledamöter i respektive delegation. 
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Ombud till Unionens arbetslöshetskassas föreningsstämma 
Väljs vid ett sammanträde öppet för alla medlemmar i arbetslöshetskassan. Valet genomförs i 
samband med regionrådets årsmöte och hålls före april månads utgång.  Mandatperioden börjar 
med a-kassans föreningsstämma och varar fram till nästa årsmöte. Mandatperioden är ett år för 
ordinarie ombud och suppleant.  
 
Antalet ombud är 57 stycken och varje region har enligt a-kassans stadgar rätt till 2 grundmandat. 
Därutöver tilldelas tilläggsmandat i proportion till antalet medlemmar i regionen.  
Detta innebär att Unionen Skaraborg/Väst för närvarande har 3 ordinarie ombud och 3 suppleanter. 
 
Tidsåtgång för uppdraget är cirka en dag per år samt eventuella förmöten och tid för inläsning. 

A-kasseombudens uppgifter 
Delta i föreningsstämman en gång per år och där bland annat. 
• Fastställa resultat- och balansräkning. 
• Beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Fastställer budget för nästkommande år och beslutar om medlemsavgift. 
• Förrätta val. 
 
 

Regional valberedning 
Väljs vid regionrådets årsmöte och mandatperioden för ordinarie är två år och suppleant ett år. En av 
de ordinarie ledamöterna väljs till sammankallande. 
Antalet ledamöter fastställs av regionrådet. Det ska vara ett ojämnt antal ledamöter (minst tre) och 
eventuella suppleanter för dessa. 
 
Valberedningen sammanträder cirka 8 gånger per år. Mötena kan vara både fysiska möten och 
telefonmöten. 

Valberedningens uppgifter 

• Utarbeta förslag på kandidater till de val som ska förrättas vid regionens årsmöte eller annat 
regionrådsmöte. 

• Vara med på några regionstyrelsemöten och då få handlingar i god tid för att kunna förbereda sig 
och följa med på mötet. 
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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. 


