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Unionen Dalarna  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Dalarnas årsmöte och äger rum nästa gång  
8 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: 8 april 2019 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik

Incheckning klockan 16.30 och möte klockan 17.00. Middag klockan 19.00.

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Matthias Gran, matthias.gran@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Tomas Jansson, tomas.jansson@ssab.com 

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

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  
yrkesmässigt sätt. 
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Likabehandlings-
nätverk

Så fungerar demokratin  
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Dalarnas högsta företrädare och leder Unio-
nens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts 
ner och anpassas till vad Unionen i Dalarna ska  åstadkomma under året.  
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud till-
varatar unga Unionenmedlemmars intressen i regionstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer,  
valberedning, ungdomsombud i regionstyrelsen, förbundsrådsombud  
och ombud till a-kassans stämma.

Chefs-
utbildningar

Politiker-
träffar

Medlems-
föreläsningar

Unionen- 
veckor Här är några  

exempel på aktiviteter 
under 2018
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Dagordning
11 årsmötets öppnande och upprop
12 årsmötets stadgeenliga kallande
13 fastställande av dagordning
14 val av

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

justerar protokollet
–  två rösträknare
–  tre ledamöter till beredningsutskott

15 motioner till regionstyrelsen under året
16 motioner till förbundsrådets årsmöte
17 motioner och förslag till regionrådet
18 motioner till kongress
19 arvoden för 2019
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
–  tre regionstyrelseledamöter för två år
–  tre suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid 

valet
–  ungdomsombud för ett år
–  en revisor för två år
–  två suppleanter för ett år
–   tre ombud till förbundsrådet för ett år
–  tre suppleanter för ett år  
–  ombud till a-kassans stämma**

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
–  en ordinarie fyllnadsval för en tid av ett år
–  eventuella suppleanter för ett år

*   Här ska även regionordförande räknas in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal  
ledamöter inkl regionordförande.

**  OBS! Vid val av ledamöter till a-kassans stämma ska regionrådsmötet ajourneras. 
Alla a-kassemedlemmar har rätt att vara med och välja stämmoombud och region-
rådsombud som inte är medlem i a-kassan ska lämna salen. Efter val av stämmombud 
återupptas regionrådsmötet. 
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Dagordning a-kassan

   

Unionens arbetslöshetskassa, Box 4347, 102 67 Stockholm 
Telefon 0770-77 77 88 | Telefontid 9–12 och 13–15 | www.unionensakassa.se 

 
 
 

 
 

Regionalt möte med valkretsarnas val till  
Unionens a-kassas ordinarie föreningsstämma 2019 
 
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. Två justerare  
d. Två rösträknare  

6. Information från a-kassan  
7. Val av ombud till a-kassan  

a. Två ordinarie 
b. Två suppleanter 

8. Avslut 
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Motioner
Inkomna motioner inklusive regionstyrelsens yttrande.  

Nummer 2019-00070

Thomas Andersson

Dalarna

Bankkonto som är anpassad till klubbar.
Alla klubbar måste hantera pengar och tidigare kunde ett vanligt kassaskrin användas.

Numera är det ett måste att ha ett bankkonto, bla för att kunna ta mot bidrag från Unionen.

Ett Föreningsbankkonto är ganska så dyrt och för små klubbar går en stor del av kassan till 
kostanden för kontot.

Jag vill gärna att Unionen undersöker om det finns möjlighet att någon bank kan ta fram en 
betydligt billigare produkt, som är anpassad till klubbarnas kassahantering

Regionstyrelsens yttrande:

Den problematik som motionären beskriver är att klubbar idag har ett problem med att den 
inrättning man har för att förvara sin klubbkassa på sinar pga att det är kopplat till avgifter. Vi 
föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att se över hur man kan hjälpa klub-
barna lösa denna problematik på något sätt, oavsett om det är en bank eller annat sätt.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet  att motionen ska beaktas
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Nummer 2019-00084

August Tapojärvi
Charleene Pettersson,Ellinor Karlsson,Mikael Isaksson,Jonas Eklund,Anton Pettersson,
Mikaela Svensson,Mariia Rönström,Robin Persson,Mikael Norrby,Julia Stenberg,Linnéa 
Berg

Dalarna

Fler unga förtroendevalda!
Bakgrund Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell. Detta tack vare starka fack
som genom förhandling med arbetsgivarna säkrar trygghet för individer, grupper, sam
hällsekonomin och hela Sveriges konkurrenskraft. Unionen är Sveriges största fackförbund 
och är därmed en av de avgörande krafterna på arbetsmarknaden. Vi avgör vägvalen för 
framtiden, både inom och utanför Sverige.  

Att Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell innebär däremot inte att det är en 
perfekt modell eller att vi kan luta oss tillbaka och lita på att vår trygghet är säkrad. Ska vi 
värna och utveckla den svenska modellen måste vi börja med att säkra Unionens framtid.  

Medlemsantalet och representativiteten är avgörande för ett starkt Unionen, likaså förtro
endevalda och tjänstepersoner inom förbundet. Medlemmar ger kraft i avtalsförhandlingar 
och i opinionsbildning. För att medlemmarnas kraft ska kunna kanaliseras och användas 
på bästa sätt är förtroende valda en viktig del. Förtroendevalda är verktygen som ger oss 
lokala och centrala avtal. De påverkar i opinionen på alla nivåer vilket leder till att Uni
onens vilja formar svensk politik. Förtroendevalda är bron mellan medlemmarna och 
medlemmarnas trygghet och utveckling på arbetsmarknaden.  

Vi ser det därför som avgörande att ha god bredd på erfarenheter och representativitet 
även bland förtroendevalda. Erfarenheter och representativitet är två av flera faktorer som 
avgör kompetensen hos förtroendevalda. Vi ser här en överhängande risk för Unionens 
demokratiska process.   Statistik framtagen av Unionen visar att:  • 27,4 % av Unionens 
medlemmar är under 35 år • 16,5 % av Unionens förtroendevalda är under 35 år  • 6,9 % 
av Unionens kongressombud är under 35 år • 5,3 % av Unionens förbundsstyrelse är under 
35 år • 9,6 % av Unionens förbundsrådsombud är under 35 år  • 5,6 % av Unionens 
branschdelegationer är under 35 år • 16 % av Unionens regionstyrelseledamöter är under 
35 år • 16 % av Unionens LFO (APO, AMO, Klubb) är under 35 år • Inom 10 år har ande
len förtroendevalda på följande områden gått i pension:  
• Förbundsstyrelsen   26,3 % • Regionstyrelser    28,7 % • Branschdelegationer   45,2 % 

• Lokal facklig organisation  26,4 % 
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Vi har idag många erfarna och kompetenta förtroendevalda, på alla nivåer från lokalt, 
regionalt, branschdelegationer till förbundsstyrelsen. Statistiken visar att majoriteten 
av nuvarande förtroendevalda är över 35 år, därmed kan vi konstatera att det saknas 
representanter för unga på flera områden och nivåer. Det ger konsekvenser både i 
nuäget men framförallt i framtiden. Idag saknas verklig insikt om vad det innebär att vara 
ung på arbetsmarknaden, vad unga vill ha ut av arbetslivet och sitt medlemskap i Unionen. 
Vi saknar den avgörande bilden av vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som 
behövs för att unga idag ska nå framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.  

Unionen Kongress 2019 
Unionen är ett stort förbund där 25% av alla medlemmar är under 35 år. Vi har stor respekt 
för det arbete som redan görs för att fånga upp unga med lemmars intresse men för ett stort 
förbund som vårt krävs en större satsning riktad specifikt mot ungdomar. Vi behöver spegla 
verkligheten i form av unga förtroendevalda på plats i styrelser och branschdelegationer som 
till kvantitet motsvarar Unionens medlemsstock.  • Vilka ska ingå i regionstyrelser när stora
 delar snart är i pensionsålder?  • Vilka ska förarbeta och för handla våra avtal?  • Vilka ska 
fortsätta bygga på framgångssagan Unionen?  

Vi ser en ännu större risk för framtiden på grund av det stora kompetens glapp som kommer 
att uppstå redan vid nästa generationsskifte. Vi behöver därför se till att fler unga blir för-
troendevalda och därmed kan ta del av de kunskaper som de mer erfarna befintliga för-
troendevalda besitter. Överföringen av kompetens får inte förbises! 

Hur bör framtiden inom Unionen se ut? Vi vill se fler unga förtroendevalda! Vi kan bara bli 
större och starkare om vi gemensamt inom Unionen verkar för att andelen förtroendevalda 
under 35 år är minst 25% på alla områden och nivåer.  Detta innebär att vi vill ha en repre
sentation på minst 25% under 35 år i: • Förbundsstyrelsen • Branschdelegationer • Region-
styrelser  • Lokal facklig organisation  

För att verkligen kunna förlita oss på att nästa generation förtroendevalda överhuvud taget 
ska existera behövs mer direkta och strukturerade krafttag. För att unga ska kunna ta sin del 
av ansvaret för förbundet så måste de också få ansvar fördelat till sig.  

När utbildningar, nätverk och förtroendeuppdrag kombineras leder det till högre kompetens, 
bredare erfarenhet och hos unga förankrad intern och extern politik som i slutändan leder 
till ett starkare förbund idag och i framtiden.  För att öka den unga representativiteten tycker 
vi därför att Unionen ska arbeta för att ha minst 25% andel unga förtroendevalda under 35 år 
på alla områden och nivåer.  

Vi föreslår: 

Att Unionen ska verka för att andelen förtroendevalda under 35 år ökar till minst 25% på 
respektive område och nivå 
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Att Unionen tar fram strategier och arbetssätt för att främja målet. 

Regionstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen ska undersöka vilken procent som ska ligga där.

Unionens framtid säkras om unga förtroendevalda får ansvaret tilldelat sig.

Regionstyrelsen  föreslår Regionrådet  att första att-satsen ska beaktas

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att andra att-satsen ska bifallas

Nummer 2019-00085

August Tapojärvi
Ellinor Karlsson,Charleene Pettersson,Jonas Eklund,Mikael Isaksson,Anton Pettersson,
Mikaela Svensson,Benjamin Regestad,Robin Persson,Julia Stenberg,Mikael Norrby,Linnea 
Berg

Dalarna

Rösträtt för Ungdomsombud! 
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi med denna motion stärka 

ungdomsombudens roll med förslag om införande av rösträtt.  

 

Vi föreslår 

Att kongressen beslutar att införa rösträtt för rollen som ungdomsombud i stadgarna. 

Regionstyrelsens yttrande:

Rösträtt ökar ansvar och engagemang av ungdomsombud.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska bifallas
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Nummer 2019-00086

August Tapojärvi
Charleene Pettersson,Ellinor Karlsson,Mikael Isaksson,Jonas Eklund,Benjamin Regestad,Anton 
Pettersson,Mikaela Svensson,Robin Persson,Daniel Alm,Mikael Norrby,Linnea Berg

Dalarna

Ungdomsombud i Förbundsstyrelsen!
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi även få stadgeenligt att ung
domsombud ska finnas i förbundsstyrelsen. Ungdomsombudet ska vara under 35 år när valet 
till förbundsstyrelse sker.  

 

Vi föreslår:

Att kongressen beslutar att minst ett ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen.        

Regionstyrelsens yttrande:

Ungdomsombud är ett friskt tillskott och starkt bidrag till ett nytt tänkande i förbundsstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska bifallas
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Nummer 2019-00094

ABB Ludvika

Göran Börjesson ABB Ludvika

Dalarna

Organisatorisk struktur.
Hur skall UNIONEN vara organiserat inför förhandlingar med Företagen.
Normalt är UNIONEN organiserad med en lokal klubb.

ABB HVDC har en lokal UNIONEN sektion i ABB klubben Ludvika. Ca 95% av UNIONEN 
medlemmarna på ABB HVDC är skrivna på ABB klubben i Ludvika.

HVDC har en global organisation, för några år sedan skapades OWC som driver Offshore 
projekten.

På grund av lokal brist placerades detta kontor i Västerås, av skattetekniska skäl skrevs flera av 
dessa medarbetare i Västerås.

De flesta an dessa medarbetare har haft en fast plats i Ludvika och en flexiplats i Västerås efter
som att de rest ofta till Ludvika.

Det finns ingen UNIONEN HVDC sektion klubb i Västerås så UNIONEN medlemmarna 
skrivna i Västerås har representeras av Västerås klubben.

Dilemmat är att HVDC har en HR, och UNIONEN framstår som oprofessionella och veliga 
när man har två representanter från UNIONEN.

Risken är att vid någon förhandling har dessa två representanter inte samma åsikt.

Förslaget är att UNIONEN ser över möjligheten att klubb på huvudort organiserar alla med
lemmar som tillhör samma HR organisatoriskt.

Förbundsstyrelsen ser över problematiken med att ha medlemmar på olika orter, under samma 
HR organisation.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi ser problematiken i att företag har personal tillhörande mer än en ort/klubb, samtidigt som 
personalen tillhör samma HR/företag organisatoriskt. Detta kan skapa en intressekonflikt internt 
inom Unionen om inblandade klubbar har olika intressen i samma MBL-förhandling.
Vi föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att se över problematiken att ha med

lemmar på olika klubbar, men i samma HR/företag organisatoriskt.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska beaktas
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Nummer 2019-00134

Hans Fryklund
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; Johanna 
Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna

Val av regionombud för medlemmar utan klubb
Möjlighet att delta och göra sin röst hörd är grundläggande i en demokratisk organisation som 
Unionen. Val av regionrådsombud sker vid klubbarnas årsmöten för de som är klubb-
anslutna, och arbetslösa, studerande samt egenföretagare kallas till ett medlemsmöte som
arrangeras av regionen.

Av Unionens medlemmar är det nästan hälften som inte tillhör någon klubb, dessa uppmanas 
arrangera ett eget medlemsmöte på sin arbetsplats för att välja ombud. För att kunna genom
föra ett sådant möte måste en medlem själv kalla till ett möte, ta hjälp av Unionen för att få ut 
information till övriga medlemmar på arbetsplatsen, samt sätta sig in i den formalia som krävs 
för att genomföra mötet.

Processen som krävs för att välja regionrådsombud på en arbetsplats utan klubb är ett hinder 
för att medlemmarna på ett lätt sätt skall kunna göra sin röst hörd. För att underlätta delta
gandet i den demokratiska processen föreslår vi att regionen skall kalla medlemmar utan klubb 
till medlemsmöte för att välja regionombudsråd.

Vi föreslår att Unionens stadga §5.4 Regionråd Mom 3 ändras enligt följande

Nuvarande lydelse: ”av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte” 
Ändras till: ”av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte som regionen ska 
kalla till”

Vi yrkar på

Att kongressen beslutar om stadgeändring i §5.4 Regionråd Mom 3 enligt förslag.

Regionstyrelsens yttrande:
Som motionären skriver, är processen idag ett hinder för att medlemmar utan klubb ska på ett
lätt sätt få sin röst hörd. Det är viktigt att alla medlemmar har samma möjlighet att välja regi

onrådsombud och förändringen i stadgarna skulle hjälpa dessa medlemmar.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska bifallas
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Nummer 2019-00135

Hans Fryklund

Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; Johanna 
Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna

Organisera egenföretagare
Egenföretagare har funnits inom förbundet sedan 90-talet. Nu är det en väl etablerad medlemsform 
inom förbundet som verkar för att hjälpa medlemmar med försäkringar, rådgivning, nätverk och 
driver lobbyverksamhet i socialförsäkringsfrågor och annan lagstiftning.

Många egenföretagare som förnärvarande finns utanför Unionens verksamhetsområde vill gärna 
bli Egenföretagarmedlemmar i Unionen. Förbund inom deras egna verksamhetsområden har inte 
uppmärksammat plattformsekonomin lika mycket och har därför inte denna typ av medlemskap.

Unionen bör ta en diskussion med andra förbund och skapa möjlighet för egenföretagare inom 
andra verksamhetsområden att bli Egenföretagarmedlemmar i Unionen så länge förbundet inom 
deras verksamhetsområde inte erbjuder denna typ av medlemskap.

Vi yrkar på

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över och ta en diskussion med andra förbund 
för att erbjuda Unionens Egenföretagarmedlemskap till egenföretagare inom verksamhetsområden 
vars förbund saknar denna typ av medlemskap.

Regionstyrelsens yttrande:

Vi anser att förslaget riskerar att kullkasta den svenska modellen om vilket förbund som organiserar 
vem och att Unionen bör låta andra förbund får sätta sina egen agenda i denna fråga.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet  att motionen ska avslås
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Nummer 2019-00136

Hans Fryklund

Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna

Nätverk för egenföretagare
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar som jobbar inom olika branscher, 
gemensamt är att de driver företag.
Unionen har till uppgift att förena medlemmar samt tillvarata och främja deras yrkes-
mässiga intressen.

Kompetensutveckling är viktigt, och det handlar även om att inspireras och utbyta er
farenheter. För egenföretagare är kompetensutveckling viktig både vad gäller branschen 
och driva företaget. Regionerna bör därför inrätta nätverk för egenföretagare, i syfte att 
låta egenföretagarna inspireras och utbyta erfarenheter för att utvecklas som företagare.

Vi yrkar på

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att nätverk för egenföretagare 
inrättas i alla regioner.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi anser att det motionärerna pekar på angående nätverksträffar är en viktig del för att 
möta det behov som våra egenföretetagarmedlemmar har och det visar att facket kan vara 
en viktig kraft på många plan. Unionen som förbund har många viktiga aktiviteter som 
olika grupper av medlemmar har mer eller mindre direkt koppling till. Så omfattningen 
av tillförda resurser för just dessa nätverksträffar bör ställas i relation till andelen anslutna 
egenföretagare i respektive region.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska beaktas
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Nummer 2019-00137

Hans Fryklund

Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; Johanna 
Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna

Klubblös = Klubbfri?
Varje år innan januari månads utgång inbjuds/kallas medlemmar som inte har någon klubb på 
arbetsplatsen till medlemsmöte för val av ombud till Regionrådet. Detta möte brukar beskrivas 
som det ”klubblösa mötet”.

Det är väl känt att dessa möten inte är så välbesökta som de borde vara med tanke på att nästan 
60 procent av förbundets medlemmar tillhör denna grupp.

Demokratiskt sett är detta ett problem för förbundet. Det skall tilläggas att förbundet gör stora 
ansträngningar för att skapa klubbar.

Detta möte skulle behöva mera nytänkande och omtanke från förbundet för att se till att flera 
av Unionens medlemmar kommer på detta möte.

Till gruppen klubblösa tillhör även Egenföretagarmedlemmarna i förbundet. Egenföretagare 
kan per definition aldrig skapa en klubb på sin arbetsplats. De känner sig utanför när det foku
seras på klubbar i förbundet.

Namnet klubblös används i många fall i dagligt tal och i en del fall i inbjudan till dessa möten.
Vi anser att användandet av namnet ’klubblös’ verkar exkluderande mot gruppen utan klubb
medlemskap vid kallelser, tilltal m.m. De behöver känna sig välkomna och inkluderande istället.

Vi yrkar på
Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över och ta fram förslag på hur regionerna 
ska stödjas inför de icke klubbanslutnas medlemsmöten.

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att ta fram och se till att attraktivare språkbruk 
används för dessa medlemmar.

Regionstyrelsens yttrande:
Vår erfarenhet i region dalarna är, precis som motionärerna beskriver, att uppslutningsgraden 
är väldigt låg i förhållande till antalet medlemmar i denna grupp. Kan man få dessa möten att 
fungera bättre kan det vara en katalysator för ökat fackligt engagemang.
Det är av största vikt att alla medlemmar känner sig inkluderade. Ett ord kan ha väldigt olika 
känslomässig laddning beroende på betraktarens utgångspunkt, det är något man alltid ska ha 
en ödmjuk inställning till och aldrig förringa. Därför måste man också vara eftertänksam när man
avser att byta nomenklatur. Om man som exempel skulle använda ordet ”Klubbfri”, som motio-
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närerna använder i rubriken, skulle det istället indirekt ge en negativ klang till att tillhöra en klubb, 
vilket vi vet är en av de starkaste krafterna för nöjda medlemmar. Så vi menar att det i det här fallet 
behövs det en neutral och saklig beskrivning av gruppen medlemmar som inte ingår i en klubb.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att första att-satsen ska bifallas

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet  att andra att-satsen ska beaktas

Nummer 2019-00138

Hans Fryklund

Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; Johanna 
Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna

Intressepolitik för egenföretagare
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar och i takt med att arbetsmarknaden för-
ändras alltmer så ökar antalet egenföretagare som har begränsat socialt skyddsnät.

Unionen värnar om jämställdhet och jämlikhet, samt medlemmarnas sociala och ekonomiska 
intressen. För egenföretagare är en av utmaningarna i vardagen tillgången till socialförsäkringar, så 
som VAB (ersättning för vård av barn) och sjukersättning, vilka baseras på SGI-beräkningar (sjuk
penninggrundande inkomst). Villkoren för socialförsäkringar skiljer även mellan egenföretagare 
beroende på företagsform. Detta är ett exempel på frågor som behöver lyftas för att få till en politis
ka beslut som leder till förändring.

Förbundet behöver avsätta mer resurser för politisk påverkan med inriktning på egenföretagare för
att värna om egenföretagarmedlemmarnas intressen.

Vi yrkar på

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att öka resurserna för politisk påverkan med in-
riktning på egenföretagare.

Regionstyrelsens yttrande:
Precis som motionärerna visar på skiljer det idag mycket mellan att vara anställd och egen-
företagare när det gäller det sociala skyddsnätet. I april 2018 antog Förbundsstyrelsen ”Unionens 
politik för ökad trygghet bland egenföretagare” som tar upp i princip allt det som motionärerna
 själva lyfter som viktiga frågor och fastställde på så sätt Unionens politik i dessa frågor. Denna 
politik håller nu på att successivt implementeras och kommuniceras i Unionens olika platt-
formar och i våra möten med politiker där vi lyfter fram egenföretagares utsatta ställning när 
det gäller socialförsäkringsfrågor, och belyser särskilt att arbetsmarknaden ser annorlunda ut 
idag mot när normen på arbetsmarknaden var fasta anställningar.
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Det här är ett arbete som pågår men också ett arbete som tar tid, och med full respekt för att det 
alltid går att göra mer anser vi att motionen med anledning av detta får anses besvarad.  

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska anses besvarad

Nummer 2019-00139
Hans Fryklund
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna
Dalarna
Införande av rådgörande referensgrupp för egenföretagare
Arbetsmarknaden är under förändring med anledning av plattformsekonomin och antalet 
egenföretagare ökar. Det är viktigt att Unionen bevakar frågor som rör egenföretagare och 
säkerställer Egenföretagarmedlemmarnas demokratiska inflytande.

Vi önskar att en rådgörande referensgrupp för egenföretagare inrättas i Förbundet som be-
vakar och kan vara remissinstans för egenföretagarfrågor.

Vi föreslår att rådet skall bestå av 5-7 av Unionens Egenföretagarmedlemmar, som på bästa
möjliga sätt representerar olika branscher och regioner. Lämpligt är att centrala valbered
ningen får i uppgift att utse ledamöter till Förbundet för beslut.

Detta råd är en vidareutveckling av den redan befintliga Samverkansgruppen för egenföre
tagare, syftet med rådet är att säkerställa långsiktigt hållbart bejakande av egenföretagares 
intressen.

Vi yrkar på
Att kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa ett råd för egenföretagare under 
kommande mandatperiod.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi anser att den befintliga Samverkansgruppen för egenföretagare har gjort ett mycket viktigt 
och bra arbete för att lyfta de frågor som är specifika för de medlemmar som är egenföretagare 
och kombinatörer. Därför anser vi att det vore väldigt önskvärt att, så långt det är möjligt,
säkerställa att detta viktiga arbete fortsätter. 

Frågan vi ställer oss är dock om det bästa sättet är att involvera den centrala valberedningen 
och hur detta ska gå till rent praktiskt. Speciellt med tanke på att vi även har fler grupper, 
exempelvis ungdomsombud, chefer, som, åtminstone rent teoretiskt, också borde ha liknande 
referensgrupper i så fall.

Med det sagt, vi står bakom motionärernas intention att, på bästa möjliga sätt, säkerställa att 
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denna Samverkansgrupp även lever vidare framöver, och anser motionen vara beaktad.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet  att motionen ska anses beaktad

Nummer 2019-00140
Hans Fryklund
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna
Dalarna
Information till de som vill starta eget
Det finns flera aktörer som ger råd till de som vill starta egna företag, dock finns det brist 
på information om hur socialförsäkringsskyddet förändras för individen som skall starta 
företag. Det finns stora skillnader för individen beroende på vilken företagsform som väljs 
och om företagandet kombineras med anställning (sk. Kombinatörer).

Yrkesverksamma medlemmar, studerandemedlemmar och potentiella medlemmar som 
funderar på att starta företag bör få information om vad olika företagsformer innebär och 
hur den sociala tryggheten påverkas beroende på vilka val som görs i uppstarten i företaget 
samt vad det innebär att vara egenföretagare.

Unionen bör ta fram informationsmaterial som riktar sig till personer som funderar på att 
starta företag, där den sociala tryggheten lyfts och vad Egenföretagarmedlemskapet kan 
tillföra egenföretagare.

Det finns också potential för Unionen Egenföretagare att tillsammans med andra aktörer 
så som Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket och Nyföretagarcentrum ta fram 
informationsmaterial och informationsträffar.

Vi yrkar på
Att kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att ta fram informations-
material och genomföra informationsträffar för potentiella egenföretagare.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi anser att motionärerna har en viktig poäng när de beskriver att det är mycket att tänka på 
för den som ska, eller funderar på att, starta eget företag och vilken bolagsform man ska 
använda. Om det, som motionärerna antyder, finns en brist på information kring detta bör 
det vara ganska enkelt att åtgärda men innan det beslutas om att ta fram nytt material verkar 
det rimligt att först inventera vad det finns för material, och därefter besluta om det behöver 
tas fram något nytt material eller om det räcker att tydliggöra det material som redan finns. 
Den redan befintliga Samverkansgruppen för egenföretagare känns som ett lämpligt bollplank
eftersom de har nödvändig kompetens om vilka lagar och regler som gäller när du ska starta 
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eget företag.

Vad gäller frågan om informationsträffar tillsammans med andra aktörer sker detta redan 
i många regioner tillsammans med Nyföretagarcentrum men detta hindrar givetvis inte att, 
utifrån regionernas möjligheter, utveckla detta och ha träffar tillsammans med övriga nämnda 
aktörer när regionerna så anser är möjligt.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet    att motionen ska anses vara beaktad.

Nummer 2019-00141
Hans Fryklund
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna
Dalarna
Hållbar värvningsstrategi av Egenföretagarmedlemmar
Arbetsmarknaden är under förändring i samband med plattformsekonomin och antalet 
egenföretagare ökar. Unionen bör fortsätta vara en ledande kraft i frågor rörande platt-
formsekonomin och det finns stor potential för Unionen att öka antalet Egenföretagar-
medlemmar.

Egenföretagarmedlemskapet skall löpande vidareutvecklas för att ge mervärde för med-
lemmarna i den föränderliga arbetsmarknaden.

För att Unionen skall kunna öka antalet medlemmar krävs en hållbar värvningsstrategi där 
alla regioner jobbar aktivt med värvning.

Vi yrkar på
Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att ta fram en hållbar värvningsstrategi av Egen
företagarmedlemmar.
Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra mer resurser till aktivt arbete med 
vidareutveckling av Egenföretagarmedlemskapet.

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra resurser till aktivt arbete med 
värvning av Egenföretagarmedlemmar.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi tycker att motionärernas intention med motionen är bra och att Unionen på något sätt ska 
arbeta med en strategi och vidareutveckling gällande värvning av Egenföretagare och även se
över hur det ska gå till resursmässigt för att på ett hållbart sätt uppnå målet med motionen. 
Vi tycker därför att förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att se över det under 
kommande kongressperiod.
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Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska beaktas

Nummer 2019-00142
Hans Fryklund
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna
Dalarna
Facklig utbildning på lika villkor
Samverkansgruppen för egenföretagare har som en av de högsta prioriteterna att få fler 
medlemmar engagerade och ta på sig förtroendeuppdrag i förbundet.

Det har nu gett positiv effekt, men det blir problem när nya förtroendevalda som är egen-
företagare önskar gå facklig utbildning. I dagsläget bestämmer regionen, Regionstyrelsen, 
huruvida egenföretagare som är förtroendevalda får möjlighet att gå fackliga utbildningar.

I många fall är det frågan om angående ersättning för förlorad arbetsinkomst som dyker 
upp som ett problem. Många av kurserna är F-märkta och de förtroendevaldas arbets-
givare betalar lönen under utbildningen. Men om förbundet skall lyckas få egenföretagare 
att engagera sig och bli förtroendevalda och gå facklig utbildning på lika villkor så måste 
förbundet stå för den ersättningen.

Vi yrkar på
Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se till att förtroendevalda egenföretagare 
får ersättning i samma omfattning som andra förtroendevalda med anställning när de går 
utbildningar.

Regionstyrelsens yttrande:
Vi tycker att motionärerna lyfter en viktig fråga utifrån likabehandlingssynpunkt – att 
eget-medlemmar som får förtroendeuppdrag inom förbundet ska ha rätt till likvärdig möjlig
het att få gå fackliga utbildningar som övriga förtroendevalda. Därför tycker vi att förbunds
styrelsen ska få i uppdrag av kongressen att titta på hur det ska gå till rent praktiskt. Men 
även att man ser över hur det ska formuleras, då vi anser att det behöver förtydligas att dessa 
får gå de utbildningar som förtroende-uppdraget anses behöva och inte ska kunna gå alla 
Unionens kurser om inte det anses behövas utifrån uppdragets karaktär.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska beaktas
Nummer 2019-00143
Hans Fryklund
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Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, Uppland; 
Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan Svälas, Dalarna

Dalarna
30 dagars betaltid till egenföretagare
Egenföretagare hamnar ofta i underläge mot större företag, där större företag kräver att få 90 
dagar eller mer på sig att betala fakturor som egenföretagare skickar. Detta innebär att det 
dröjer länge innan en egenföretagare får betalt för nedlagt arbete och riskerar att få likvidi
tetsproblem.

Regeringen försökte åtgärda problemet 2013 med en ny lagstiftning som fastställde att det 
är 30 dagars betaltid som gäller mellan företag – så vida inget annat avtalats. Storföretagen 
utnyttjar ofta lagens möjligheter till ”frivilliga” överenskommelser och många egenföretaga
re vittnar om hur maktlösa de känner sig inför krav på 60, 90 dagar eller ännu längre betal-
tid.
30 dagars betaltid minskar pressen på mindre företag som levererar till storföretag och 
tvingas vänta på pengarna, ibland tre månader eller mer.

Vi yrkar på
Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att driva frågan om att begränsa möjligheten 
till längre betalningstid är 30 dagar till egenföretagare.

Regionstyrelsens yttrande:
Fler och fler större företag kräver 90 dagars betaltid, vilket inte främjar egenföretagandet.
Vi föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att driva frågan om att 
begränsa möjligheten till längre betalningstid är 30 dagar till egenföretagare.

Regionstyrelsen föreslår Regionrådet att motionen ska bifallas
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Arvoden

Valberedningens förslag på arvoden:

Ordförande    7 000 kr

Vice ordförande x 2    5 500 kr

Arvode ord och supp ledamöter      1 800 kr

För att få fullt arvode måste närvaron på RS varit minst 70 % under året.

Vid ett lägre deltagande omräknas arvodet i förhållande till närvaro. 

Ingen avräkning av arvodet skall göras, då styrelseledamot inte kan närvara på regionstyrelse-
mötet på grund av kallelse till annat uppdrag inom Unionen. Detta gäller när ledamoten själv 
inte kan påverka situationen. Exempel på sådant uppdrag/ utbildning kan vara, valberedning, 
A-kassan, delegationsarbete eller annat fall där det bedöms vara giltig frånvaro.

Arvode revisorer, ordinarie     1 350 kr

Arvode valberedning, ordinarie   1 350 kr

Utbetalning sker i december.

Sammanträdesersättning   400 kr per protokollfört möte.
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Val av mötes- 
funktionärer
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
Kennet Morin 

Sekreterare för mötet
Karin Sandström Unionen Dalarna

Två justerare
Monica Andersson Seco Tools AB
Rune Haglund Clas Ohlson AB

Rösträknare
Monica Andersson Seco Tools AB
Rune Haglund Clas Ohlson AB

Övriga nominerade
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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. 

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
Monica Andersson Seco Tools AB
Rune Haglund Clas Ohlson AB
Stefan Flink SSAB EMEA AB

Övriga nominerade

26
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Information från 
valberedningen 
Valberedningen har till uppgift att till Regionrådet lägga fram ett förslag på de 
uppdrag där mandatperioden nu löper ut samt eventuella fyllnadsval.

Förslaget baseras främst på de nomineringar vi får in från klubbar och medlem-
mar. Det är därför väldigt viktigt att ni använder er av möjligheten att påverka. 
Diskutera gärna detta under året på era klubbmöten.

Valberedningen har kommit fram till detta förslag efter intervjuer med nomine-
rade och nuvarande ledamöter, återkoppling från förtroendevalda samt valbe-
redningens medverkan på Regionstyrelsens möten. 

Valberedningen har tittat på styrelsens sammansättning med hänsyn till 
branschtillhörighet, geografisk spridning, kön, nomineringar samt närvaro-
statistik för nuvarande ledamöter. 

I möteshandlingarna finns uppgifter om samtliga nominerade personer. Alla 
som nomineras är valbara om man inte avsagt sig nomineringen. 

Härmed överlämnar valberedningen sitt förslag till regionrådet för beslut.
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Dalarna högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner 
och anpassas till vad Unionen i Dalarna ska  åstadkomma under året. Styrel-
sen 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 kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordförande
Patrik Sundell  Outokumpu Stainless AB 

Ordinarie ledamöter
Carina Sisell Idre Fjäll   
Thomas Andersson Bilfinger Services Sweden AB  
Åsa Hinders Kringdata AB  

Suppleanter
Mattias Almroth Ctek Sweden AB 
Marie-Louise Frennesson ABB AB, Ludvika  
Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB 

Ungdomsombud
Anton Pettersson ABB AB  
Angelica Mörk Coor Service Management AB  
Victor Daniels ICA Sverige AB  

Övriga nominerade
Mattias Almroth, CTEK Sweden AB nominerad till ordinarie
Jakob Stångmyr, Stora Enso Paper AB nominerad till ordinarie
Fredrik Holmgren, ABB AB, Ludvika nominerad till suppleant
 

Kvarstående
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB
Fredrik Holmgren ABB AB
Milenka Gozo CGI Sverige AB
Johan Svälas JWS Skogsdikning
Håkan Danielsson-Wahl Unionen Dalarna - personalrepresentant
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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
Solvej Magnusson Montal AB  

Suppleanter
Torbjörn Andersson Outokumpu Press Plate AB 
Mats Ohldén SSAB EMEA AB  

 

Övriga nominerade

Kvarstående
Ursula Ekblad KPMG AB  

29
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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, årsberät-
telse 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 avtalsförhand-
lingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets bransch-
delegationer*. Unionen (region) har xx ordinarie ombud och xx 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 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
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB 
Carina Sisell Idre Fjäll
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Suppleanter
(i rangordning)
1. Åsa Hinders Kringdata AB 
2. Johan Svälas  JWS Skogsdikning 
3. Milenka Gozo CGI Sverige AB 

Övriga nominerade
Marie-Louise Frennesson, ABB AB nominerad till suppleant
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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

Sammankallande
Marie-Louise Frennesson ABB AB  tom 2019-02-25

Ledamöter
Anette Hedvall Mockfjärds Fönstermästaren AB 2019
Tomas Jansson SSAB EMEA AB    2020
Bengt Boberg Dala Båt & Billjud   2020
Johanna Öhgren-Bohman ABB AB, Ludvika    2020

Suppleanter
Annelie Johansson Coor Service Management  AB 2019
Nagabhushan Nagendra Dellner Couplers AB   2019
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Dalarnas 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 (två ordinarie och två 
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 kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB, Avesta
Carina Sisell Idre Fjäll, Idre 

Suppleanter
(i rangordning)

1. Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB, Långshyttan
2. Åsa Hinders Kringdata AB, Mora 

Övriga nominerade
Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB nominerad till ordinarie 
Johan Svälas, JWS Skogsdikning nominerad till suppleant
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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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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.
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