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Nära dig utges i Värmland av: Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad. E-post varmland@unionen.se. Ansvarig utgivare Magnus Hildebrand. Redaktör & 
bildlayout Catherine Hagman. Framsida: Färjestad BK Utgivning: oktober 2018. Nästa utgivning: januari 2019 via digitalt nyhetsbrev till e-postmottagare.

för alla medlemmar

Välkommen på ”Unionen-hockey”! 
I samarbete med Färjestad BK erbjuder Unionen Värmland dig som är medlem ett subventionerat biljettpris: 100 kr/sittplatsbiljett,  
till de 5 matcherna här nedan.   
Du väljer själv antal biljetter du vill köpa á 100 kr/match via den länk som vi sänder dig i retur, efter inskickad intresseanmälan.  
Du anmäler ditt intresse för varje match via länkarna nedan.
 

PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
INTRESSEANMÄLAN: senast 21 november på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Unionen-hockey

PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
INTRESSEANMÄLAN: senast 12 december på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Unionen-hockey

PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
INTRESSEANMÄLAN: senast 16 januari på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Unionen-hockey

PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
INTRESSEANMÄLAN: senast 21 februari på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Unionen-hockey

PLATS: Löfbergs Arena i Karlstad 
INTRESSEANMÄLAN: senast 7 mars på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Unionen-hockey

Färjestad BK - Timrå IK

Färjestad BK - Örebro HK

Färjestad BK - Rögle BK

Färjestad BK - Mora IK

Färjestad BK - Djurgårdens IF

onsdag 
28 november 

kl 19.00

onsdag 
19 december 

kl 19.00

onsdag 
23 januari 

kl 19.00

lördag 
2 mars 
kl 18.00

torsdag 
14 mars 

kl 19.00

Gillar du hockey?
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https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2018-11-28-karlstad-2356901
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2018-11-28-karlstad-2356901
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2018-12-19-karlstad-2356601
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2018-12-19-karlstad-2356601
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-01-23-karlstad-2357201
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-01-23-karlstad-2357201
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-03-02-karlstad-2357301
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-03-02-karlstad-2357301
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-03-14-karlstad-2357401
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/unionen-hockey/2019-03-14-karlstad-2357401
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* KONFLIKTHANTERING  
- ur chefens perspektiv  
ONSDAG  20 februari 
kl 8.30-12.00, inkl frukostmacka
 
Du får under kursen grundläggande 
kunskaper kring konflikters uppkomst, 
hantering och inte minst hur du kan 
förebygga konflikter. 

PLATS: Unionenkontoret i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 5 februari på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter 
KURSSLEDARE: Annie Winblad och  
Jonas Eriksson, Unionen Värmland

för alla medlemmar

Välkommen 
till Unionens 
kostnadsfria 
utbildnings- 
träffar för dig 
som är  
chefsmedlem i 
Unionen. 

KONTAKTINFO: Jonas Eriksson, 054-13 70 22 
ANMÄLAN OCH MER INFO: unionen.se under 
Kurser och aktiviteter - sök Värmland

* HÅLLA LÖNESAMTAL 
TISDAG 4 december 
kl 9.00-12.00, inkl frukostmacka
  
 Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebe-
sked? Hur kan man vända dessa formella 
uttryck till något positivt som skapar ett 
driv och en vilja att komma framåt för 
både företag och medarbetare?  
 
Vi ger tips kring hur ett bra lönesamtal 
kan planeras, genomföras och utvärderas.
 
PLATS: Unionenkontoret i Karlstad 
ANMÄLAN: senast 20 november på  
unionen.se/kurser-och-aktiviteter 
KURSSLEDARE: ombudsman chef  
Jonas Eriksson, Unionen Värmland

REGIONRÅD/ÅRSMÖTE  
Varje år hålls regionråd/årsmöte då poster till Unionen Värmlands regionstyrelse och andra 
demokratiska organ väljs av ombuden. Samtidigt håller vi även a-kassestämma för regionen. 

TORSDAG 11 april, kl 17-21, inkl middag
PLATS: centralt i Karlstad, lokal meddelas senare 
ANMÄLAN: senast 26 mars 

KONTAKTINFO: Magnus Hildebrand 054-13 70 11 
ANMÄLAN OCH MER INFO: unionen.se under Kurser och aktiviteter

  NOMINERA OCH MOTIONERA TILL REGIONENS REGIONRÅD/ÅRSMÖTE  
Vem tycker du på din arbetsplats skulle vara en bra representant i Unionen Värmlands 
regionstyrelse? Prata med den kollegan och få dennes Ok på att bli nominerad av dig. 

Eller är du kanske själv intresserad? 

ELEKTORNISKT NOMINERINGSFORMULÄR finns på www.unionen.se 
- sök: ”Handlingar” Sista nomineringsdag: 31 januari 2019  
MOTIONER till regionrådet: insändes senast 28 februari 2019

för alla medlemmar - webinarier

Så skapar du en framgångsrik LinkedIn-profil steg för steg
Hur bra är din LinkedIn-profil?   
Din profil är nyckeln till att vinna eller försvinna och är ofta det första professionella intryck 
man får av dig. Webinariet vänder sig till både nya och erfarna på LinkedIn och är prop-
pat med praktiska tips som hjälper dig att lyfta din profil till nästa nivå och nå dina mål.  
Du hittar till detta och fler webinarier, t ex Skriv ett fantastiskt CV, Bli din egen karriärcoach,  
Chef − bygg ditt personliga varumärke m fl här:     
www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/linkedin-webinarier

Livet är för kort för  
att ha tråkigt på jobbet. 
Satsa på en karriär du 
brinner för!

TID: Tisdag 27 november kl 18.30 - ca 20.20         
ANMÄLAN: senast 13 november på  
unionen.se/kurser-och/aktiviteter, sök Bio-kväll 
PLATS: Skoghalls Folkets Hus Bio, Skoghalls centrum  
Kostnadsfritt och medlemsexklusivt för alla medlemmar i Unionen.  

THREE BILLBORDS OUTSIDE EBBING MISSOURI   
- en Oscarsnominerad dramadeckare från 2018 
Filmen utspelar sig i den amerikanska Södern där tiden verkar ha stått 
still och är vältajmad i en tid där polariseringen mellan stad och land, 
vita och svarta, poliser och minoriteter är påtaglig. Vi får följa en ensam 
kvinnas kamp om rättvisa efter att hennes dotter blivit brutalt mördad.
 

Välkommen med din anmälan! Unionen - i samarbete med andra TCO-förbund

 
På anmälningssidan till regionrådet, se rutan ovan, finns regionrådshandlingar inkl info 
om Hur du skriver en motion och även en nomineringsblankett att ladda ner. Blanketten 
fylls då i manuellt och skickas till e-post: valberedning.varmland@unionen.se 

INBJUDAN TILL BIO-KVÄLL

https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/konflikthantering-ur-chefens-perspektiv/2019-02-20-karlstad-2366101
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/konflikthantering-ur-chefens-perspektiv/2019-02-20-karlstad-2366101
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/halla-lonesamtal/2018-12-04-karlstad-2189101
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/halla-lonesamtal/2018-12-04-karlstad-2189101
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/regionrad-arsmote/2019-04-11-karlstad-2357501
http://www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner/linkedin-webinarier
https://www.unionen.se/linkedin-webinarier-i-repris
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/bio-kvall/2018-11-27-skoghall-2366401
mailto:valberedning.varmland%40unionen.se?subject=Nominering%20till%20Regionr%C3%A5det%202019%20-%20Unionen%20V%C3%A4rmland


B Returadress:
Unionen Värmland
Bryggaregatan 11
653 40 KarlstadPORTO BETALT

VILL DU UTÖKA DIN BEKANTSKAPSKRETS OCH LYSSNA TILL SPÄNNANDE  
FÖRELÄSNINGAR? ÄVEN FÖR DIG SOM ÄR DAGLEDIG MEDLEM 55+  
 
Välkommen till vårens seniorträffar på Unionenkontoret,  
Bryggaregatan 11 i Karlstad.  
Vi träffas kommande tisdagar kl 13.30:   
•  8 januari: Birgit Karlsson, Pensionsmyndigheten 
•  5 februari: Inger alt. Leif Stinnerbom, Västanå Teater 
 
 Ingen föranmälan. 
 
RESOR PÅ GÅNG:   
JULRESA 8 december. Vi besöker Nora julmarknad och bjuds på julbord på Lunedets Camping & Restaurang.
 
EVERT TAUBE-viskväll 2 mars. Mer info på träffarna ovan.  
ÅRETS HEMLIGA RESA! 28 maj. Mer info på träffarna ovan. 
 
FÖR MER INFORMATION, PRISUPPGIFTER OCH ANMÄLAN: Christina Sundén 070-374 61 67 

Aktuella medlemsseminarier & aktiviteter

•  Karlstad 7 november, Gustaf Fröding, kl 11.00-13.00 
•  Karlstad 8 november, Gustaf Fröding, kl 16.30-18.30

Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen och vad du behöver göra när du 
ska gå i pension.

Vi berättar om hur allmän pension och tjänstepension fungerar och fördjupar oss i 
tjänstepensionen ITP. ITP är den tjänstepension du har om du jobbar på en arbets-
plats med kollektivavtal.

Du får också en veta hur du kan räkna ut vad du  kommer att få i pension och hur 
pensionsprognoserna fungerar.

PENSIONSINFORMATION
— för dig som fyllt 55 år.

Försäkringsseminarier.

OBS! Anmäl dig senast 3 arbetsdagar före respektive seminarie på unionen.se under Kurser och aktiviteter, sök region: Värmland 

för seniormedlemmar

Försäkringsinformatör   
CARINA MÖLLER

Kostnadsfria seminarier för alla medlemmar & ännu ej medlem

PRAKTISK INFORMATION: Om inget annat uppges är alltid Unionens seminarier och aktiviteter kostnadsfria och medlemsexklusiva. Anmälan och mer 
information finns på www.unionen.se under Kurser och aktiviteter., sök region: Värmland. Frågor skickas till kurser.varmland@unionen.se.

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT GOD  
KOMMANDE JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

 REGIONSTYRELSEN OCH PERSONALEN

https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/pensionsinformation-dig-som-fyllt-55-ar
http://www.unionen.se
mailto:kurser.varmland%40unionen.se?subject=

