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Dagordning vid Unionen SjuHalls regionråd 10 april 2019 
1. Mötet öppnas 

2. Val av beredningsutskott för nominering till ny valberedning 

3. Rapport om val av ombud 

4. Upprop 

5. Årsmötets stadgeenliga kallande 

6. Fastställande av dagordning 

7. Val av mötesordförande 

8. Val av mötessekreterare 

9. Val av 2 protokolljusterare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet 

10. Val av 2 rösträknare 

11. Verksamhetsrapport  

12. Till regionstyrelsen inlämnade motioner 

13. Motioner och förslag till regionrådet 

14. Motioner till förbundsrådet 

15. Motioner till kongressen 

16. Beslut om styrelsearvoden för 2019 enligt valberedningens förslag 

17. Beslut om revisorsarvoden för 2019 enligt valberedningens förslag 

18. Beslut om ersättning vid uppdrag för regionens räkning 2019 enligt styrelsens förslag 

a) Kostnader i samband med resor 

b) Kostnader i samband med resor vid regionråd 

c) Förlorad arbetsinkomst 

d) Klubbanslag  

19. Region SjuHalls verksamhetsberättelse 2018 

20. Revisorernas granskningsrapport över verksamheten 2018 

21. Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2018 

22. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i regionstyrelsen SjuHall enligt valberedningens 

förslag (Förslag 2019: 12 ordinarie ledamöter inklusive ordförande, 2 suppleanter samt 2 väljs 

även till uppdrag som ungdomsombud ) 

23. Val av 1 ordförande till regionstyrelsen för 2 år 

24. Val av 5 regionstyrelseledamöter för 2 år 

25. Val av 1 regionstyrelseledamot för 1 år, fyllnadsval 

26. Val av 2 suppleanter till regionstyrelsen för 1 år, att inträda i den ordning som bestäms vid 

valet  

27. Val av 2 ungdomsombud till regionstyrelsen för 1 år 

28. Val av 1 revisor för 2 år 

29. Val av 2 revisorssuppleanter för 1 år 

30. Val av 4 ombud till Unionens förbundsråd för 1 år 

31. Val av 4 suppleanter till Unionens förbundsråd för 1 år 

32. Fyllnadsval av 3 (av totalt 9) suppleanter till Unionens kongress för 3 år 

33. Beslut om antal ledamöter (minst 3) i regionens valberedning, enligt beredningsutskottets 

förslag   

34. Val av ledamöter till regionens valberedning för 2 år, enligt beredningsutskottets förslag 

35. Val av 3 ombud till arbetslöshetskassans ordinarie föreningsstämma 

36. Val av 3 suppleanter till arbetslöshetskassans ordinarie föreningsstämma 

37. Information från Unionens Arbetslöshetskassa 

38. Övriga frågor 

39. Mötet avslutas 



Instans: Förbundsrådet 
Motion: Nej till inskränkningar i strejkrätten 
Motionär: Nicklas Ramhöj, Göteborg 
 
Som medlem i förbundet blir jag besviken när jag läser att Unionen inte 
tydligare tar avstånd från regeringens förslag om att försvaga konflikträtten. 
Det är min mening att ett sådant ställningstagande riskerar att skada 
löntagarkollektivets ställning på arbetsmarknaden på bl.a följande sätt. 
 
Genom att sticka ut som ett av mycket få LO- och TCO-förbund som inte 
tar avstånd från utredningen skapar vi en splittrad bild av 
fackföreningsrörelsen. I stället bör vi stå enade mot en oroväckande 
utveckling där nu inte bara borgliga partier öppnar upp för att inskränka 
strejkrätten. 
 
Genom att inte ta avstånd från att utreda inskränkningar i strejkrätten ger vi 
en bild av att vi menar att det är Hamnarbetarförbundet som är problemet i 
Göteborgs hamn när det i själva verket är arbetsgivaren som står för den 
överväldigande delen av stridsåtgärder, en vecka strejk mot sex veckors 
lockout. 
 
 
Jag önskar: 
 
att1 instanser under förbundsrådet mandat tar tydligt avstånd från alla 
lagändringar som riskerar att försvaga löntagarkollektivets rättigheter på 
arbetsmarknaden. 
 
att2 förbundsrådet ställer sig bakom motionen som sin egen då den 
behandlas av Kongressen. 
 
Relevant instans ges i uppdrag att föra in motionens intention enligt ovan i 
styrande dokument. 



Anna Anderzén 

SjuHall 

Det finns tydliga signaler på att den allmänna pensionen håller på att utarmas och Unionens 

medlemmar blir mer och mer beroende av eget privat pensionssparande tillsammans med 

tjänstepensionen.  

För flertalet medlemmar upplevs det som både svårt och krångligt att sätta sig in i de olika 

reglerna och förstå hur man bäst förvaltar sitt pensionskapital samt ev. övrigt kapital.  

De seminarium t.ex. om pension som ges via Unionen är jättebra introduktioner till ämnet.  

MEN det saknas i samhället en instans där det sitter helt oberoende rådgivare som kan ge 

personligt anpassade råd. Dvs råd som ges utefter medlemmens egna personliga ekonomiska 

situation.  

Den service som finns på marknaden erbjuds från banker och försäkringsbolag som alla har 

en egen agenda och naturligtvis förordar främst sina egna produkter och lösningar. En helt 

oberoende instans för personlig rådgivning saknas.  

Unionen inrättar/köper en tjänst där enskilda medlemmar kan få hjälp med en personlig 

genomgång av ekonomin och få råd om pensionssparande eller andra frågor som medlemmen 

kan tänkas ha  

Denna tjänst bör vara tillgänglig snarast för alla medlemmar som önskar 

Förbundet undersöker om de kan subventionera kostnaden för att ge fler medlemmar 

möjlighet att utnyttja tjänsten då långt ifrån alla är höginkomsttagare  

Anna Anderzén 

SjuHall 

Idag står alla medlemmar utan klubb på företagen helt ensamma och arbetsgivaren har ingen 

motpart vid ev förhandlingar. Vilket innebär att arbetsgivaren kan tolka avtalet (där 

kollektivavtal finns) helt efter eget huvud och bestämma vad de tycker passar dem.  

Inte ens den årliga lönerevisionen har någon motpart och flera av kollektivavtalen är skrivna 

efter att arbetsgivaren har en motpart i förhandling/arbetet i form av klubbrepresentanter 

vilket utlämnar medlemmar utan klubb helt till arbetsgivarens goda vilja.  

Flertalet exempel finns på många arbetsplatser där kollektivavtalet inte efterlevs pga avsaknad 

av motpart, andra exempel kan vara (men är inte uteslutande dessa); arbetstider, förändringar 

inom organisationen (t.ex. nyanställningar, omplaceringar). Inte heller sker någon uppföljning 

om utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutveckling, lönekartläggning osv sker enligt 

överenskommelsen i kollektivavtalet.  



Unionens medlemmar står ensamma och utlämnade till arbetsgivaren. Det behövs mer stöd 

och aktivt arbete från ombuden inom Unionen för att stötta alla arbetsplatser utan klubb. En 

APO (ffa med informationsmandat) har inga möjligheter att trycka på arbetsgivaren att sköta 

dessa frågor. En APO riskerar att hamna bland den mindre omtyckta skaran pga APOn 

upplevs som besvärlig och en bråkmakare om något ifrågasätts.  

Om dessa medlemmar istället fick regelbunden hjälp av de regionala ombuden inom Unionen 

och en ny arbetsordning inrättas där de regionala ombuden skall betraktas som motpart istället 

för den saknade lokala klubben, så blir det inte densamma personliga utsatta situationen för 

APOn, och fler arbetsgivare skulle bli tvungna att faktiskt följa kollektivavtalet, och inte bara 

godtyckligt efter sitt eget tycka ”följa det”.  

Unionen förändrar sitt arbetssätt och möjliggör för medlemmar utan klubb att använda sig av 

ombudsmännen/kvinnorna som ersättning för klubbstyrelse.  

Det från regionalt håll skall bli naturligt och självklart att alltid vara med på arbetsplatserna 

för att se till att det som finns skrivet i kollektivavtalet efterföljs i samråd med APO (där 

sådan finnes). 

Unionenklubben vid RISE AB 

SjuHall 

Motion till kongressen från Unionenklubben vid RISE 

Hävda våra avtal och lagar 

Under 10 års tid så har vi i klubbstyrelsen inte behövt dra något till centralförhandling, men 

nu när företaget har bytt ut nästan hela ledningen inklusive HR-avdelningen så har vi stött på 

patrull. Detta har skapat en stor frustration i det fackliga arbetet då vi inte ser på kollektivavtal 

och arbetslagar på samma sätt. Det finns en svårighet att vilja mer än vad lagstiftningen samt 

kollektivavtal med luddig formulering ger. Vad och hur ska vi agera när inte arbetsgivaren 

följer arbetsmiljölagar, arbetsrättslagar och kollektivavtal? Hur ska vi fackliga agera när det 

inte blir som vi tänkt. Så hur tar man saken vidare, hur hävdar vi våra avtal och lagar? Det är 

inte en lätt fråga.  

Vi vill 

Att Unionen startar en kurs som lär oss att hävda våra lagar och avtal vid osämja mellan 

arbetsgivare och fackliga företrädare 

Att Unionen har ett bättre stöd och utbildning för fackliga företrädare så att de kan/ vågar 

utnyttja och hävda arbetsrättslagar och kollektivavtal 

 



 

Valberedningens förslag om arvoden 2019 Unionen SjuHall 

Ordförande i regionstyrelsen 7 000 kronor per år. 

Vice ordförande i regionstyrelsen 4 000 kronor per år. 

Ledamöter och suppleanter i regionstyrelsen 500 kronor per år. 

Arvode verksamhetsrevisor 500 kronor per år. 

Mötesarvode 550 kronor per möte. 

 

 

Regionstyrelsens förslag om ersättningar vid uppdrag för regionens 

räkning samt förslag om anslag till regionens klubbar 2019 

a) Kostnader i samband med resor 

Ersättning för kostnader i samband med resor utbetalas enligt Unionens fastställda regler; 

32.90 kronor per mil (varav 18.50 kronor är skattefri del enligt Skatteverkets nuvarande 

regler).  

b) Kostnader i samband med resor vid regionråd 

Vid regionråd ersätts resande ombud för tåg- eller bussbiljett, eller vid samåkning i bil (så att 

minsta antal fordon används) milersättning enligt Unionens fastställda regler. 

c) Förlorad arbetsinkomst 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, där deltagare inte omfattas av Förtroendemannalagen 

beträffande betald ledighet, utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg inkommit till 

regionkontoret. 

d) Klubbanslag 

Startanslag till nybildad klubb 2 000 kr och därefter verksamhetsanslag med 50 kr per 

medlem (enligt medlemsantalet per den 31 december), dock lägst 1 000 kr per klubb. 

Anslaget utbetalas efter att årsmötesprotokoll inkommit till regionkontoret. 

 

 



Valberedningens förslag till Unionen SjuHalls regionråd 10 april 2019 

 

Ordförande/sammankallande, 2 år  

Linda Ikatti (RISE Research Institutes of Sweden) 

 

Övriga nominerade 

Kicki Malm (Fristads) 

Ledamot regionstyrelsen, 2 år  

Reinhard Grote (Emballator Ulricehamns Bleck) 

Mikael Isaksson (Releasy Customer Management) 

Hans Lindau (Ellos) 

Kicki Malm (Fristads) 

Bertil Svensson (RISE Research Institutes of Sweden) 

 

Övriga nominerade 

 

Ledamot regionstyrelsen, 1 år (fyllnadsval)  

Anna Anderzén (Elastocon) 

 

Övriga nominerade 

 

Suppleant ledamot regionstyrelsen, 1 år  

Gun-Britt Holmgren-Ivstedt (Jotex) 

Sabine Öberg (Transcom) 

 

Övriga nominerade 

Hans Lindau  

Reinhard Grote  

Ungdomsombud regionstyrelsen, 1 år 

Mikael Isaksson (Releasy Customer Management) 

Sabine Öberg (Transcom) 

 

Övriga nominerade 

 

Verksamhetsrevisor, 2 år 

Bertil Andrén (Almedahls) 

 

Övriga nominerade 

 

Verksamhetsrevisorssuppleant, 1 år 

Johan Eurenius (VP Autoparts) 

Jonas Eklund (ICA-gruppen) 

 

Övriga nominerade 

Monika Källerman  

Ombud förbundsråd, 1 år 

Peder Hjertén (Ericsson) 

Kicki Malm (Fristads) 

Linda Ikatti (RISE Research Institutes of Sweden) 

Gunilla Andersson (Kronans Droghandel Apotek) 

 

Övriga nominerade 

Bertil Svensson  

Gun-Britt Holmgren-Ivstedt  

Ombud suppleant förbundsråd, 1 år 

Reinhard Grote (Emballator Ulricehamns Bleck) 

Joakim Rönnlund (Svensk Bilprovning) 

Gun-Britt Holmgren-Ivstedt (Jotex) 

Bertil Svensson (RISE Research Institutes of Sweden) 

 

Övriga nominerade 

Gunilla Andersson  

Kongressombudssuppleant, 3 år (fyllnadsval) 

Reinhard Grote (Emballator Ulricehamns Bleck) 

Anna Anderzén (Elastocon) 

Eva-Lena Green (Ringhals) 

 

Övriga nominerade 

Nominering regional valberedning, 2 år (minst 3) 

Yvonne Jensen (H & M Hennes & Mauritz GBG) 

 

Kvarstår i valberedningen till regionråd 2020: 

Lena Gamalielsson (RISE), förslag sammankallande 

Patrick Larsson (Parker Hannifin Manufacturing) 

 

Övriga nominerade 



Ombud Unionens Arbetslöshetskassa, 1 år 

Nina Talbrant (RISE) 

Peder Hjertén (Ericsson) 

Anders Wildt-Persson (Stora Enso Packaging) 

 

Övriga nominerade 

Ombud suppleant Unionens Arbetslöshetskassa, 1 år 

Monika Källerman (Parker Hannifin Manufacturing) 

Gun-Britt Holmgren-Ivstedt (Jotex) 

Bertil Svensson (RISE Research Institutes of Sweden) 

 

Övriga nominerade 

Anders Wildt-Persson 
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