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Unionen Mellannorrland  
regionråd 2021
Regionrådet är Unionen Mellannorrlands årsmöte och äger rum nästa gång  
22 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 Mellannorrland  
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 Mellannorrland.

Praktisk information och kallelse 
TID OCH PLATS: 22 april 2021, digitalt
FÖR VEM: du som väljs till regionrådsombud.
FRÅGOR OM REGIONRÅDET OCH NOMINERINGAR BESVARAS AV: Petra Harsunen  
e-post: Petra.Harsunen@unionen.se 
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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 regi-
onrådsombud. 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 regionrå-
det. 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 
Mellannorrland. 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: Petra.Harsunen@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. 
En motion är ett förslag på 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: Petra.Harsunen@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 diskuterar 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 mö-
tesordförande 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).

Endast ombud till Regionrådet är valbar som mötesfunktionär. Valbered-
ningen tar fram förslag på funktionärer till årsmötet och årsmötet röstar. Är 
du intresserad av ett uppdrag på årsmötet kan du skicka en e-post till 
Petra.Harsunen@unionen.se.
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskottet utses på regionrådet. Deras uppdrag är att föreslå vilka 
som ska ingå i valberedningen. Det är endast ombud till regionrådet som är 
valbar för regionrådsutskottet. 

Sammankallande
Sara Stockfelt, ExperBuy AB, Örnsköldsvik    2021

Ordinarie
Ida Krusevi, SV Jämtlands Län, Östersund    2021
Kerstin Lindberg, Metsä Board Sverige AB, Örnsköldsvik  2021
Niclas Sjöström, Bosch Rexroth AB, Örnsköldsvik   2021
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Mellannorrlands högsta företrädare och leder 
Unionens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål 
bryts ner och anpassas till vad Unionen i Mellannorrland ska åstadkomma 
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsom-
bud tillvaratar unga Unionen-medlemmars 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
Kristoffer Nilsson, Consid AB, Sundsvall    2021

Ordinarie ledamöter
Joakim Cardegren, Johnsons i Östersund El AB, Östersund  2021
Johanna Strandlund, E.ON Kundsuport Sv AB, Sollefteå  2021
Jonny Viljeskogh, Samhall AB, Överhörnäs    2022
Krister Gustafsson, SOS Alarm Sverige AB, Sundsvall  2022
Marianne McHardy, AB Taktik Sweden, Domsjö   2022
Per Wallin, Sykes Sweden AB, Sveg     2021
Petter Melander, Valmet AB, Sundsvall    2022

Suppleanter
Lina Melander Bergström, DSV, Timrå    2021
Magnus Eriksson, Attest nu i Sverige, Östersund   2021
Maria Melin, arbetssökande, Sundsvall    2021
Oskar Bryskhe, Opus Bilprovningen AB, Sundsvall   2021
Rasmus Åkergren, Webhelp Sweden AB, Frösön   2021

Ungdomsombud
Sandra Bergström Lindeberg, Securitas Sverige AB, Kramfors 2021
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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
Kerstin Lindberg, Metsä Board Sverige AB, Örnsköldsvik   2021
Niklas Olsson, AQ Wiring Systems AB, Kramfors   2022

Suppleanter
Erik Thand, Securitas Sverige AB, Östersund    2021
Morgan Grafström, arbetssökande, Sundsvall    2021
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud från 
hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och 
diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även 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. Förbundsrådet 
väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. Unionen 
Mellannorrland har fem ordinarie ombud och fem suppleanter i förbundsrå-
det**. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

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

**Inför förbundsrådet 2021 utser Mellannorrland fyra ordinarie ombud och fyra 
suppleanter. Förbundsrådet äger rum den 24-25 maj 2021. 

Ordinarie
Kristoffer Nilsson, Consid AB, Sundsvall    2021
Patrik Wågström, BAE Systems Hägglunds AB, Örnsköldsvik 2021
Johanna Strandlund, E.ON Kundssuport Sverige AB, Sollefteå 2021
Krister Gustafsson, SOS Alarm Sverige AB, Sundsvall  2021
Thomas Fanberg, Securitas Sverige AB, Sundsvall   2021

Suppleanter
Marianne McHardy, AB Taktik Sweden, Domsjö   2021
Jonny Viljeskogh, Samhall AB, Överhörnäs    2021
Lina Melander Bergström, DSV, Timrå    2021
Petter Melander, Valmet AB, Sundsvall    2021
Oskar Bryskhe, Opus Bilprovningen AB, Sundsvall   2021
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Eventuellt fyllnadsval  
av kongressombud
Regionen Mellannorrland har 10 stycken kongressombud som representerar 
regionen på Unionens kongress. Regionens kongressombud valdes redan på 
regionrådet 2018. Sedan dess har fem ombud avsagt sig sitt uppdrag (dessa är 
nedan listade som vakanser). 

Följande kongressombud innehar uppdraget idag:

Ombud    Mandattid
Bengt-Anders Alvenes, Jämtkraft, Östersund                 2022
Glenn Edlund, Ahlsell Sverige AB, Umeå                2022
Thomas Fanberg, Securitas Sverige AB, Sundsvall                2022
Sandra Gardmo, arbetsssökande, Stockholm                2022
Krister Gustafsson, SOS Alarm Sverige AB, Sundsvall                2022
Kristoffer Nilsson, Consid AB, Sundsvall                2022
Annica Näslund, Bosch Rexroth, AB  Mellansel                2022
Sara Stockfelt, ExperBuy AB, Örnsköldsvik                2022
Johanna Strandlund, E.ON Kundsupport, Sollefteå                2022
Patrik Wågström, BAE Systems Hägglunds AB, Örnsköldsvik     2022

Suppleanter
Maj-Lis Persson, NBV Mittsverige, Sundsvall                2022
Christina Berglund, Egenföretagare, Kramfors                2022
Sanna Söderberg, IKEA, Sundsvall                 2022
Richard Jonsson, AB Svensk bilprovning, Kramfors                2022
Per Wallin, Sykes Sweden AB, Sveg                                                   2022
Vakans                 2022
Vakans                 2022
Vakans                 2022
Vakans                 2022
Vakans                 2022
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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 regio-
nalt 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
Sofie Velander, Sweco Rail AB, Sundsvall     2022

Ledamöter
Nina Könberg, IKEA Svenska Försäljnings AB, Timrå  2021
Richard Jonsson, AB Svensk Bilprovning, Ramvik   2021
Roger Öberg, egen företagare, Ljustorp    2021
Thomas Fanberg, Securitas Sverige AB, Sundsvall   2022

Supleanter
Eva-Lena Bülund, Fackförbundet ST, Sundsvall    2021
Krister Henriksson, arbetssökande, Sundsvall    2021
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionen Mellannorrlands möte för val av ombud till Unionens arbetslös-
hetskassas föreningsstämma a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra 
din talan på Unionens A-kassa stämma*. 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 (tre ordinarie och  
tre 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.

På regionrådet 2020 valdes följande personer:
Ombud  
Kristoffer Nilsson, Consid AB, Sundsvall 

Krister Gustafsson, SOS AlarmSverige AB, Sundsvall 

Patrik Wågström, BAE Systems Hägglunds AB, Örnsköldsvik 

Suppleanter
Richard Jonsson, AB Svensk Bilprovning, Härnösand 

Johanna Strandlund, E.ON Kundsupport Sverige AB, Sollefteå 

Kenneth Hjerpe, Securitas Sverige AB, Sundsvall 
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Nomineringsblankett  
till regionrådet 2021

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Mellannorr-
land.
  
 
 
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. 

Vill du posta din nominering skickar du den till:  
Unionen Mellannorrland 
Petra Harsunen 
Universitetsallén 32 
851 71 Sundsvall 

Märk gärna kuvertet: Nominering





Pr
od
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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. 


