
Valberedningens förslag till  
förbundsstyrelse 2019-2023



 
Unionen står återigen inför en kongress, där bland 
annat en ny förbundsstyrelse ska väljas. Många 
frågor står på Unionens agenda de kommande fyra 
åren; vilket fackförbund kommer Unionen att vara 
om 10 år, hur ska den svenska modellen stärkas 
och hur inkluderar vi alla våra medlemmar utan 
lokal facklig organisering? Unionen ska vara ett 
starkt fackförbund även i framtiden. Kraven och 
förväntningarna på en ny förbundsstyrelse är stora.

Hur har valberedningen arbetat, och hur har vi 
tänkt, med vårt förslag? 

Valberedningen har under kongressperioden 
besökt alla regioner där vi diskuterat valfrågor 
med er förtroendevalda. Vi har fått med oss 
många medskick om vilka förväntningar ni har 
på en kommande förbundsstyrelse. Ni har också 
skickat med oss synpunkter om vilka egenskaper 
som ni tycker är viktiga för en ledamot i Unionens 
förbundsstyrelse. Vi har under kongressperioden 
också deltagit på förbundsstyrelsemöten och vi 
har haft en kontinuerlig kontakt och en löpande 
avstämning med nuvarande ledamöter. Inför denna 
kongress så har vi intervjuat samtliga nominerade 
och vi har haft särskilda intervjuer med de som 
nominerats till presidiet.

Unionen ska vara med och forma framtidens 
arbetsliv, och det kommer att ställa krav på den 
grupp som väljs att leda Unionen. Mod att säga sin 
mening och mod att fatta beslut kommer att vara 
viktigt i den nya förbundsstyrelsen. Den enskilda 
ledamotens vilja och engagemang kommer också 
att spela roll om framgång ska nås. I valbered-

ningens förslag till ny förbundsstyrelse finns en 
spridning i ålder, regioner och branscher. Det 
finns förnyelse samtidigt som erfarna kulturbärare 
föreslås få ett fortsatt förtroende. I förslaget så är 
det inte mindre än sju nya ledamöter som kommer 
att komplettera de mer erfarna ledamöterna på ett 
mycket bra sätt. 

Till posterna i presidiet föreslår vi att de tre som 
idag sitter i presidiet, Martin, Peter och Marina, får 
fortsatt förtroende. Valberedningen har diskute-
rat ändringar i presidiet, men med tanke på t ex 
nuvarande organisationsförändring och utma-
ningar inom ekonomin samt den stora andelen nya 
ledamöter så är föreslaget att sittande presidium 
väljs om för ytterligare fyra år. Kontinuiteten i att 
sittande presidium får fortsätta sitt arbete till-
sammans i ytterligare fyra år är också positivt för 
Unionen.

Vi har i detta förslag beaktat helheten och de 
utmaningar som Unionen står inför under kom-
mande kongressperiod. Löpande kontakter med 
ledamöter under kongressperioden har också givit 
oss information om vad som krävs. Intervjuerna 
med samtliga nominerade har utvärderats och vi 
har också tagit med synpunkter från förtroende-
valda i alla våra regioner. Vi har lagt ett pussel som 
vi anser blir det allra bästa för Unionen under de 
kommande åren.

Med dessa ord lämnar en enig valberedning sitt 
förslag till ny förbundsstyrelse.

Förord – val av förbundsstyrelse



Martin Linder
Förbundsordförande, omval

ARBETSPLATS: Unionen

REGION: Stockholm

ÅLDER: 45 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Den om 
semesterlön och semestertillägg. Sicken grej alltså! 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Om jag 
kommer åt Xboxen hemma, vilket jag sällan gör, 
blir det gärna en runda TV-spelsgolf, eller så kollar 
jag på en fotbollsmatch. Allra bäst är att kolla på 
Snooker, bye bye stress!

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Arbetsglädje!

Det här gör jag på mitt arbete 
Leder och utvecklar Unionen tillsammans med 
förbundsstyrelsen och kansliledningen. Företräder, 
representerar och talar för Unionen i olika externa 
sammanhang, med både med- och motparter, samt 
media och beslutsfattare.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Min resa genom arbetslivet gör mig rik på olika 
erfarenheter, från kyllagret på livsmedelsföretaget 
till möten med toppolitiker och näringslivstop-
par. Min fackliga resa med uppdrag på alla nivåer 
under 20 års tid ger mig bredd och perspektiv. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag vill se till att styrelsen tillsammans med led-
ningen för anställdaorganisationen fortsätter att 
utveckla Unionen. Jag bidrar med att ta fram strate-
gier, engagera och leda i rätt riktning och ser till att 

vi tillsammans jobbar för att uppnå resultat. Jag vill 
bidra till att Ett Unionen - tillsammans i framtidens 
arbetsliv, inte bara blir en rubrik utan vår strategi 
för framgång och utveckling.

Min vision av Unionen om 10 år 
Unionen är fortfarande bäst på att leva upp till 
nuvarande och kommande medlemmars behov, 
förväntningar och krav. Vi tittar fortfarande framåt 
snarare än bakåt. Vi har lyckats aktivera många 
medlemmar och fått allt fler förtroendevalda. Vi 
ses som ett föredöme hur man bygger en modern 
folkrörelse. 

Det här är jag
Jag fyller 46 år (hur gick det till?) bor med fru och 
två barn i radhus strax norr om Stockholm. Tiden 
som blir över från jobbet används till vardagslivet 
och inte minst barnens aktiviteter med fotboll, 
innebandy, karate och basket. Sa nån fotboll? Ja 
tack! Aston Villa och Blåvitt.

Även nominerad till: 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande, 
förbundsstyrelseledamot och förbundsstyrelsesuppleant



Även nominerad till: Förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande, 
förbundsstyrelseledamot och förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är 1:e vice förbundsordförande i Unionen.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Anställdes som systemutvecklare på Lantbruksdata 
AB 1989. Klubbordförande på Responsor AB och 
IBM Svenska AB i Eskilstuna 1995-2005. Ledamot i 
Sifs förbundsstyrelse 2000-2004. Är vice förbunds-
ordförande sedan 2004.

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag kan bidra med erfarenhet, men brinner fortfa-
rande för hur Unionen kan förändras och anpassas 
till framtidens arbetsliv. Jag är noggrann och vill 
inte lämna några ”lösa trådar”. Det är viktigt att 
försöka involvera hela organisationen i de beslut 
som styrelsen fattar, och där försöker jag hitta sätt 
att få alla att förstå varandra.

Min vision av Unionen om 10 år 
Att vi fortsatt öka organisationsgraden och därmed 
blivit ännu mer relevanta som part på arbetsmark-
naden. Att vi har hittat sätt att ordentligt underlätta 
lokalt fackligt arbete, vilket lett till drastiskt fler för-
troendevalda. Att vi upplevs som ett förbund med 
en stark och levande demokrati.

Det här är jag
Lugn och sansad förutom om jag upplever orätt-
visa eller elakhet, speciellt mot andra. Jag i tre ord: 
Morgontrött, plikttrogen och nyfiken.

ARBETSPLATS: Unionen

REGION: Stockholm

ÅLDER: 53 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Det är 
svårt att plocka ut något enskilt eftersom vi strävar 
efter en bra helhet i avtalen. Skulle jag ändå peka på 
något så blir det skrivningar om rätt till ledighet och 
återhämtning.
SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag tittar 
gärna på en film, ofta på bio. Helst något action-fyllt 
som inte kräver så mycket eftertanke. Jag har också 
ett livfullt intresse för astronomi och rymdfart.
ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Samverkan!

Peter Hellberg
1:e vice förbundsordförande, omval



Även nominerad till: Förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande och 
förbundsstyrelseledamot

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är nu 2:e vice förbundsordförande i Unionen 
och var innan det Service Delivery Manager på 
IBM.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
2:e vice förbundsordförande för Unionen sedan 
2015, dessförinnan koncernklubbsordförande, 
EWC-ledamot, har varit ordförande för Sif 
Stockholm, erfarenhet från internationella möten 
mm. Bakgrund i helpdesk, som projektledare och 
service manager på IBM.

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Min breda erfarenhet från såväl IBM som Unionen 
ger mig en bra bas. Jag har jobbat med många olika 
kulturer och lärt mig något av alla. Att jag dess-
utom är född och uppvuxen i Norrbotten, jobbar 
i Stockholm och bor i Sörmland ger mig inblick i 
och respekt för de olika förutsättningar som råder i 

olika regioner. Min utbildning till och erfarenheter 
som projektledare gör att jag är duktig på att pla-
nera och strukturera, och det har gett mig en bra 
utbildning och träning i ledarskap. 

Min vision av Unionen om 10 år 
En stålhand i en silkesvante = ett förbund som 
gärna resonerar, men ändå inte räds att ta stri-
den för rättigheter och villkor när det behövs. Ett 
förbund som lyssnar på medlemmens behov och 
utifrån det bygger ett starkt och engagerande led-
arskap i Sverige och Europa, och som har förmåga 
att anpassa sig efter utvecklingen, samtidigt som vi 
formar framtiden.

Det här är jag
Envis, orädd, analytisk, driven och drivande, enga-
gerad, ambitiös, noggrann, nyfiken på människor, 
kunnig, strukturerad, språkkunnig, otålig, vetgirig, 
framtidsspanare, norrbottning i exil, mamma, 
sambo, Strängnäsbo.

ARBETSPLATS: Unionen

REGION: Stockholm

ÅLDER: 45 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: ”..om 
de lokala parterna inte enas om annat...” Därför 
att det säger så mycket om svenska arbetsmark-
nadsmodellen.

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Läser, 
odlar grönsaker, fiskar gärna, älskar att köra 
snöskoter och semestrar hemma i Norrbotten eller 
i Frankrike.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Kollektivavtal!

Marina Åman
2:e vice förbundsordförande, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är ordinarie ledamot i regionstyrelsen Skara-
borg/Väst och jag har nyligen avslutat min magis-
terutbildning inom arbetspsykologi.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Jag har i min roll som förtroendevald och anställd 
lärt mig vikten av att kunna kompromissa, att vara 
lyhörd och vikten av att kunna överblicka kom-
plexa situationer ur flera perspektiv.

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag kan bidra med min fleråriga erfarenhet av 
fackligt arbete på både lokal och regional nivå, 
vilket kompletteras av min formella kunskap i form 
av min utbildning som personalvetare samt en 

magister i arbetspsykologi. Utöver dessa kunskaper 
har jag ett starkt fackligt engagemang och ett driv 
för att vara med och bidra till ett rättvist arbetsliv 
för alla. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Att vi ska vara det naturliga valet för tjänstemän 
inom den privata sektorn, och att vi ska vara ett 
förbund som vågar stå upp för och driva de frågor 
som är viktiga för våra medlemmar.  

Det här är jag
Jag är en öppensinnad och samvetsgrann person 
som är engagerad och driven, med stor lyhördhet.

ARBETSPLATS: Arbetssökande

REGION: Skaraborg/Väst

ÅLDER: 35 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Det avtal 
jag har mest erfarenhet av är telekom-avtalet, och min 
favoritparagraf är den gällande arbetstid då den var 
ett stort stöd för mig under min tid som lokalt facklig.

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Genom att 
läsa en bok eller om det varit mycket möten en dag 
kan det vara väldigt skönt att göra något som kräver 
väldigt lite koncentration i form av att träna eller 
städa.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Semester!

Christina Balder
Förbundsstyrelseledamot, nyval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är arbetsrättsspecialist, Labor & Law på Telia. 
Är vice ordförande i riksklubben och arbetar fack-
ligt på heltid.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Min viktigaste erfarenhet från lokala, regionala och 
centrala uppdrag är att ALLTID vara påläst. Det 
har gett mig trygghet i förhandlingar och det är 
lättare att hitta lösningar om man kan regelverket. 
Förmågan att lyssna har jag övat på många gånger, 
särskilt i möten med utsatta medlemmar. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag har stor erfarenhet av att styra och utveckla 
organisationer med fokus på förändringsarbete.
Jag vill bidra till att fler känner att de kan påverka. 
Vi måste komma närmare medlemmarna som 
organisation, vi är en medlemsorganisation. Jag vill 
utnyttja den digitala tekniken för att samla in åsik-

ter från stora medlemsgrupper. Just nu urholkar vi 
vårt kapital på ett sätt som inte är långsiktigt håll-
bart. Därför måste vi fatta kloka beslut som stöder 
en långsiktigt hållbar ekonomi och en organisation 
som kan leverera medlemsnytta även till framtida 
medlemmar.

Min vision av Unionen om 10 år 
Ökat lokalt fackligt engagemang och dubblerat 
antalet förtroendevalda. Förstärkt allas möjlighet 
till ett utvecklande och därmed tryggt arbetsliv. 
Unionen är den viktigaste fackliga parten på svensk 
arbetsmarknad. En ekonomi i balans, ett välskött 
Unionen som kan lämnas över till nästa generation.

Det här är jag
Jag står alltid upp för mina åsikter men är ändå 
lösningsorienterad. Jag är påläst, strukturerad och 
vill ha ordning och reda. Jag har lätt att samarbeta 
och är alltid lojal. Jag är en visionär.

ARBETSPLATS: Telia Sverige AB

REGION: Öst

ÅLDER: 63 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: 
Samverkan och utvecklingsavtalet, har gett 
mig styrka i uppdraget, det är kärnan i vår 
verksamhet.

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Med 
ett ”byggprojekt”, på vår lilla gård eller arbete i 
stallet tillsammans med min fru.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Semidispositiv!

Stefan Carlsson
Förbundsstyrelseledamot, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag arbetar som klubbordförande och hjälper 
medlemmar dagligen med olika frågor. Stöttar 
klubbens övriga förtroendevalda så att vi tillsam-
mans blir starka för att kunna driva förbättringar 
för våra medlemmar och kanske inte minst viktigt 
att behålla det som är bra idag.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Släpp lite på prestigen, bygg upp en enad facklig 
front, ta hjälp av varandra och försök inte lösa allt 
själv. Tillsammans kan vi uträtta stordåd. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Det är viktigt att värna de demokratiska och 
ideologiska fackliga värderingarna. I ett långsiktigt 
hållbart perspektiv fortsätta att bygga Unionen som 
ett framgångsrikt och starkt fackförbund.

Det är viktigt att medlemsperspektivet genomsyrar 
allt vi gör och att vi fortsätter arbetet med att stärka 
alla förtroendevalda. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Ett Unionen och att alla faktiskt känner det.

Det här är jag
Jag tycker om att vara med min familj, vandra, 
segla, köra motorcykel och fixa med sommarhuset 
i Bohuslän. När jag inte gör det så arbetar jag som 
klubbordförande på AstraZeneca, ledamot i  
Unionens förbundsstyrelse, ledamot i region-
styrelsen Göteborg, suppleant i AstraZenecas 
bolagsstyrelse, ledamot i AZ EWC. I övrigt är jag 
lite eftertänksam och noggrann och tycker det är 
viktigt med långsiktighet. Kan fatta snabba beslut 
om det behövs, men tycker det är viktigare att det 
blir hyfsat rätt.

ARBETSPLATS: AstraZeneca AB

REGION: Göteborg

ÅLDER: 60 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET:  
§5 övertid. Det är viktigt att man får betalt 
för arbetet man utför, även utanför ordinarie 
arbetstid.

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Lång-
distansvandring, är du trött i huvudet så gå ett 
par mil så blir du trött i fötterna istället, det är 
faktiskt bättre.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Tack!

Mikael Hansson
Förbundsstyrelseledamot, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är sektionsordförande för SAS markpersonal 
på Arlanda. När jag hinner så försöker jag vara ute 
i trafiken. Där är min vanligaste syssla att få iväg 
planen på rätt tid.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Arbetat lokalt sedan 1991, jag har suttit i regionsty-
relsen, sitter i förbundsstyrelsen och är ordförande 
i Unionens a-kassa. Jag är även styrelseledamot i 
NTF (Nordiska Transport Federationen) samt har 
varit vice ordförande för Stockholm Pride.  

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Bred och lång erfarenhet av att arbeta på olika 
nivåer i förbundet. Hjärtefrågorna är flera; social-
försäkringsfrågor, internationella arenan, likabe-
handling, mångfald och att vara en röst för de som 

inte alltid kan göra sig hörda i olika forum. Sist 
men inte minst tycker jag att humor är viktigt. Kan 
man inte skratta åt eländen så kan man troligtvis 
inte heller lösa dem.

Min vision av Unionen om 10 år 
Vi är fortfarande med och sätter agendan och inte 
bara i Sverige. Vi har tagit större ansvar i framför- 
allt EU men även på global nivå. Vi följer med när 
företagen blir mer globala och stärker samarbeten 
runt om för att förbättra villkoren för de som 
arbetar. Genom att vara nära och relevanta har vi 
fortsatt att växa och troligtvis passerat miljonen. 
Unionen mot miljonen!

Det här är jag
Envis men snäll. Lösningsorienterad problematiker. 
Hemmakär världsmedborgare. Singel men familje-
kär. VI är viktigare än jag!

ARBETSPLATS: SAS Ground Handling Sweden AB

REGION: Stockholm

ÅLDER: 52 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET:  
Semester/semesterersättning. En fråga som bör-
jade som en facklig fråga som sedan blev lag, men 
där ersättningen är en facklig slitseger. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag älskar 
att gå på bio! Mitt i veckan mitt på dan, då är man 
ofta nästan helt själv och kan försvinna bort. 
Simmar när jag hinner av samma skäl, det är jag, 
vattnet och andningen.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Tillsammans!

Martin Johansson
Förbundsstyrelseledamot, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är redovisningsekonom och driver även förbätt-
ringsprojekt kopplat till ekonomiavdelningen.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Den absolut viktigaste erfarenheten är att ensam 
inte är stark utan att vi tillsammans kan åstad-
komma underverk. Jag har varit med om två större 
varsel på min arbetsplats och det har naturligtvis 
varit tufft men det har också gett mig en erfarenhet 
som förtroendevald, som jag alltid bär med mig. 
Viktigt att alltid finnas tillhands och lyssna på 
drabbade medlemmar. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag är en positiv och engagerad person som vill 
lyssna in och hitta gemensamma lösningar inom 

förbundsstyrelsen. Jag tycker att det är oerhört 
viktigt både att stå för mina åsikter men också att 
kunna ändra mig efter goda argument. Internatio-
nellt engagemang vill jag fortsatt bidra med. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Vi har fortsatt att öka i medlemsantal, Unionen 
mot miljonen. Unionen har dessutom gjort något 
helt fantastiskt gällande demokratin i förbundet. 
Enkla och snabba vägar till inflytande med trans-
parens som ledord. Vi lever och andas som Ett 
Unionen tillsammans i framtidens arbetsliv. 

Det här är jag
Trygg, strukturerad, omtänksam, glad och familje-
kär person. Jag är 48 år gammal, gift med Fredrik 
och vi har två ungdomar hemma vid namn Axel 
och Maja. Vi bor i villa i Bensbyn utanför Luleå. 

ARBETSPLATS: Gestamp Hardtech AB

REGION: Norrbotten

ÅLDER: 48 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET:  
Paragrafen gällande föräldralön är det första jag 
tänker på. Positivt med ekonomiskt stöd till föräld-
rar under deras första tid med små barn.  

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Tränar 
flitigt med främst spinning. Under sommaren 
stressar jag av med golf. Familjemys är alltid 
avkopplande.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Kollektivavtal!

Ulrika Johansson
Förbundsstyrelseledamot, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag jobbar som facklig förtroendevald på heltid 
men hoppar in på IT ibland.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Stor branschvana, inklusive utveckling, inom 
handel. Bred kunskap om Unionen, Svensk arbets-
marknad och med- och motparter. Har även jobbat 
internationellt när vi var franskägda och sitter i vår 
bolagsstyrelse. Har regional förankring. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Fortsätta utveckla konceptet ”Ett Unionen”, mina 
styrkor är innovation, analys och mod, det speg-
lar den feedback jag får från förtroendevalda och 
anställda inom förbundet. Givetvis bidra med mitt 
kunnande i omställningen på arbetsmarknaden 
och djupkunskaper inom handel.

Min vision av Unionen om 10 år 
Vi har fortsatt hög organisationsgrad inom  
Unionens branscher och har hittat lösningar på 
utmaningen kring att organisera andra anlitande-
former. Vi har vänt trenden kring minskad LFO, 
genom att hitta medlemmarnas vilja att lokalt 
organisera med olika inflytandeformer. Inte nöd-
vändigtvis genom former som vi idag ser. 

Det här är jag
En driven förtroendevald som alltid har medlem-
marna på arbetsplatsen i fokus. Det är där för-
troendevaldas resa börjar. Gillar förbättring - det 
kräver förändring och balans i (omställnings-) tid 
oavsett situation eller ämne.

ARBETSPLATS: Ellos AB

REGION: SjuHall

ÅLDER: 52 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Svår 
fråga - men 4.1.1 i detaljhandelsavtalet som pekar 
på 40 timmar i veckan för en heltid - påverkar 
anställningsform, balans och ersättningar. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: I naturen, 
jag fiskar, skådar fåglar och jagar.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Medbestämmande!

Hans Lindau
Förbundsstyrelseledamot, omval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Yrkestiteln är Laboratorieingenjör men jag jobbar 
100% fackligt för närvarande. 

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Tiden jag varit förtroendevald är den viktigaste 
i och med att tiden gett en mängd olika erfaren-
heter i sig. Anses vara mycket professionell i mitt 
agerande.  

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Först och främst mitt engagemang i stort. Några 
specifika saker skulle till exempel vara ekonomi, 
vilket är ett område jag gillar, stadgefrågor är ett 
annat sådant område. Strategiska diskussioner och 

analyser är också områden jag brinner mycket för. 
Sedan är jag en eftertänksam person som försö-
ker se saker ifrån olika perspektiv innan jag tar 
ställning. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Genom att ha mycket kompetenta förtroendevalda 
och tjänstemän blir Unionen det naturliga valet 
i allt. Unionen är det naturliga fackförbund man 
ansluter sig till, och är det naturliga fackförbund 
omvärlden vänder sig till när man vill höra den 
fackliga ståndpunkten, alternativt vill samarbeta 
med.  

Det här är jag
En energisk, orädd, eftertänksam och humoristisk 
person. 

ARBETSPLATS: Borealis AB

REGION: Göteborg

ÅLDER: 53 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: IKEM 
avtalet 0050 §5 mom 2:3. Äntligen finns det 
något som beskriver arbetsbelastningen. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag 
varvar ner med att småfixa lite hemma, lyssnar 
på musik eller tar en cykeltur.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Livsharmoni! 

Kenneth Lund
Förbundsstyrelseledamot, nyval



Även nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Tillvaratar våra medlemmars intresse på bästa sätt 
jag kan, genom samverkan, förhandling mm.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Arbetslivet är inte svart eller vitt utan mycket är 
något där emellan, vilket gör det viktigt att vara 
lyhörd och kunna se saker från flera håll, vara 
förankrad och inte stressa fram beslut eller låta sig 
stressas till detsamma. Genom att vara öppen, ärlig 
och lyhörd och ibland med lite humor, så får du 
förtroende.

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag brinner för likabehandling, mångfald och alla 
människors lika värde. Med detta följer att alla 
människor skall ha rätt till en dräglig tillvaro, 
vilket ofta innefattar ett arbete. Ett arbete som du 
skall må bra på/av, du skall kunna förena arbete 
och familj, du skall kunna känna dig trygg och 

inte behöva fundera över om du har något arbete i 
morgon eller hur du ska försörja dig nästa månad. 
Så jag kommer envist se till att vi aldrig tappar 
medlemsperspektivet och att det gäller alla sorts 
medlemmar även de utan lokal facklig organise-
ring, visstidsanställda och grupper som har svårare 
att komma ut på arbetsmarknaden. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Att vi har skippat uttryck ”som stor måste man vara 
snäll”. Som stora har vi råd att vara lite kaxiga och 
sätta ner foten när det behövs, annars når vi aldrig 
fram till det bästa för våra medlemmar. Att vi är 
facket som ser till alla medlemmars perspektiv och 
ger lite extra till dem som är ”svaga” på arbetsmark-
naden.

Det här är jag
Kunnig, prestigelös, idérik och inkluderande. 
Modig eller envis när det krävs. Gillar relationer 
och samarbete, vill gärna strukturera och flytta 
fram positionerna och ovanpå det en skopa humor.

ARBETSPLATS: Sveriges Television AB SVT

REGION: Stockholm

ÅLDER: 49 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Semes-
terparagrafen, för att vi alla behöver balans i livet 
för att hålla. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag umgås 
med familjen, klappar katten, gör något kreativt där 
man använder händerna och skrattar så mycket 
som möjligt.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Medbestämmande! 

Maria Nassikas
Förbundsstyrelseledamot, nyval



Även nominerad till: 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbunds-
ordförande och förbundsstyrelsesuppleant

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag projektleder ett arbete för att minska sexuella 
kränkningar i skolan. Bland mina arbetsuppgifter 
finns arbetsledning, metodutveckling och kommu-
nikationsansvar.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Vad som är viktiga erfarenheter bedömer en ju 
olika. Jag är glad och stolt över att jag har fått så 
stort förtroende som jag fått att företräda Unionens 
medlemmar, trots att jag inte har den bakgrund 
som vanligen meriterar; arbete i klubb. Att jag visat 
vad fackligt arbete utanför klubbperspektiv kan 
vara tror jag är en stor tillgång.   

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag har ett stort intresse och kompetens inom verk-
samhetsutveckling, facilitering och ledarskap som 
jag hoppas kunna stärka styrelsearbetet och orga-
nisationen med. Eftersom mitt sätt att vara fackligt 
engagerad inte är det mest traditionella tror jag att 

mina perspektiv och erfarenheter är annorlunda än 
de som oftast funnits representerade historiskt. Det 
tror jag kan vara berikande för styrelsens diskussio-
ner och arbete.  

Min vision av Unionen om 10 år 
Jag hoppas och tror att vi blivit ännu bättre på att 
visa på den intressegemenskap Unionen erbjuder 
de som arbetar som tjänstepersoner, samtidigt som 
vi skapat starkare identifikation och ett tydligare 
individanpassat sätt att vara medlem på. Att vara 
medlem i Unionen är då ett ställningstagande som 
visar på engagemang och möjliggör sätt att utöva 
det engagemanget på.

Det här är jag
Jag är en rättfram, snabb och vetgirig ”nörd” som 
har lätt att lära känna andra och bjuda på mig 
själv. Jag gillar när det händer saker, men kan vara 
enormt envis och uthållig med det jag tror på. Trots 
det är jag prestigelös och har lätt att växla spår.

ARBETSPLATS: Sveriges Elevkårer

REGION: Stockholm

ÅLDER: 41 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: §3.3 För-
troendeuppdrag, såklart! För att en av de saker jag 
tror allra mest på är alla människors rätt att välja 
att organisera och engagera sig för det de tror på. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag pratar, 
reflekterar och skrattar ihop med människor jag 
är trygg med. Läser mycket och älskar att lära mig 
nya saker.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Meningsfull!

Theres Sysimetsä
Förbundsstyrelseledamot, omval



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är kundhandläggare på Radiotjänst, där jag 
hjälper kunder per telefon, brev och mejl. Är även 
klubbordförande.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Nedläggningen av Radiotjänst; under två år arbe-
tade jag och klubben med att synas och höras i 
media, många telefonsamtal och möten med lokal-
politiker, riksdagspolitiker och ministrar. Detta 
ledde till statliga ersättningsjobb till Kiruna. Vi 
kämpade tillsammans och vi lyckades tillsammans!

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag vill bidra med ett ungt perspektiv. Min gene-
ration och de efter mig kommer att tvingas jobba 
längre och längre in på ålderns höst. För att vi ska 
orka i längden och må bra behöver vi därför kämpa 
stenhårt med fokus på delaktighet, jämställdhet, 
inkludering, arbetsmiljö och trygga anställningar. 

Inte bara i avtalsförhandlingar, politikerpåverkan 
och opinionsbildning, utan även inom förbun-
det. Och för att klara både dagens och framtidens 
utmaningar behövs de ungas perspektiv i de beslut 
som förbundsstyrelsen fattar. För det är besluten 
som fattas idag som vi unga ska leva med imorgon. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Om 10 år har vi mångdubblat antalet klubbar 
och arbetsplatsombud och mångdubblat kunska-
perna och tryggheten för dessa. Det är bland våra 
medlemmar och lokala förtroendevalda vi finner 
verkligheten och det är härifrån vi bygger förbun-
dets styrka. Att utveckla och stärka klubbar och 
arbetsplatsombud är prio ett!

Det här är jag
Bor i Kiruna med min flickvän Johanna. Jag älskar 
musik och kan spela gitarr, bas och trummor. 
Mixar och mastrar musik i olika genrer. Friluftsliv 
och förhandling med bråkiga arbetsgivare är också 
kul.

ARBETSPLATS: Radiotjänst i Kiruna AB

REGION: Norrbotten

ÅLDER: 27 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: § 7 
Semester... Need I say more?

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag 
skriker i mitt hardcoreband. Lyssna på vår EP på 
egen risk ;)
ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
STREJK!

August Tapojärvi
Förbundsstyelseledamot, nyval



Även nominerad till: Förbundsstyrelseledamot

Det här gör jag på mitt arbete 
Jobbar på Ericsson i Kista.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Ericsson har varit igenom många svåra omställ-
ningar, ingen av dom är lika. Jag har stor erfarenhet 
av omorganisationsförhandlingar och även att möta 
medlemmar som står inför stora förändringar.  

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag vill hjälpa till att stötta alla Unionens medlem-
mar genom att hitta nya vägar. Visa styrkan i att 
vara en förening där medlemmars engagemang är 
den största byggstenen. Vill vara med och stärka 
den svenska partsmodellen.

Min vision av Unionen om 10 år 
Unionen ska vara det fackförbund som alla tjänste-
män vill vara med i. Som alla medlemmar känner 
förtroende för och där medlemmar vill engagera 
sig. Unionen är en part som företagarnas fören-
ingar respekterar och vill samarbeta med och som 
politiker rådfrågar. 

Det här är jag
Det fackliga rummet ger mig energi. Jag vill att 
jämställdhet och allas lika värde ska bli en själv-
klarhet överallt. Inflytande åt anställda på arbets-
platsen i alla företag är verktyg för att nå dit.

ARBETSPLATS: Ericsson AB

REGION: Stockholm

ÅLDER: 47 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET:  
Har ingen favorit. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Ser mina 
döttrar spela fotboll eller så är jag ute och går 
med hunden. Tillbringar även ledig tid i sommar-
stugan på Gotland.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Arbetskompis!

Annika Salomonsson
1:e förbundsstyrelsesuppleant, nyval



Även nominerad till: Förbundsstyrelseledamot

Det här gör jag på mitt arbete 
Jag skriver, uppdaterar och formaterar teknikinfor-
mation samt är ordförande i riksklubben.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Jag är andre vice ordförande i Unionen Upplands 
regionstyrelse samt ledamot i branschdelegation 
Tjänster & Media. Jag har tidigare varit arbetstagar-
representant i bolagsstyrelsen på Semantix.  

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag har stort intresse för ekonomiska frågor, regio-
nalt självstyre och den svenska modellen. Är bra på 
att ifrågasätta, kompromissa och lösa problem. Vill 
att alla på arbetsmarknaden ska ha goda förutsätt-
ningar till ett långt, glatt och gott arbetsliv. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Alla är med, alla hjälps åt och tillsammans har vi 
kul och gör nytta och skillnad. 

Det här är jag
Kreativ problemlösare med ett öga för detaljer och 
en passion för rättvisa och sunt förnuft.

ARBETSPLATS: Etteplan Sweden AB

REGION: Uppland

ÅLDER: 49 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: 5.1 Lön 
under semester. Semestertillägget :-)! 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Påtar i 
trädgården, bygger på sommarstugan, umgås 
med familj och vänner, följer Leksands IF (vilket 
inte alltid stressar av...).

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Semester!

Johanna Padoan Vintersved
2:e förbundsstyrelsesuppleant, nyval



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är anställd som konfigureringstekniker på Atea 
Logistics AB. Vi tillför programvara, gör inställ-
ningar av datorer samt tar bort emballage och 
stöldmärker datorer mm.

Viktiga erfarenheter som  
förtroendevald och i mitt arbetsliv
Jag har varit ordförande för klubben på arbetsplat-
sen i många år, har inte det exakta datumet i huvu-
det men sisådär 10 år. Har suttit i regionstyrelsen i 
Småland i många år. Sitter med i branschdelegation 
IT, Teknikkonsult & Telekom och har varit med på 
tre kongresser och även suttit i granskningsutskott 
och beredningsutskott. Just nu är jag andre vice 
ordförande i Småland. 

Detta vill/kan jag bidra med  
i förbundsstyrelsen 
Jag vill bidra med det långvariga kunnande som 
jag samlat på mig genom de år jag valt att engagera 
mig i Unionen på flera nivåer. Tror även att jag kan 
bidra med erfarenheter från andra uppdrag jag har 

haft genom mitt politiska engagemang. Sen vill jag 
naturligtvis bidra med glädje och gemenskap för att 
få till en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Jag hoppas och tror att vi är garanten som står upp 
för privata tjänstemäns villkor i arbetslivet, men 
även ledsagare av demokratin i samhället då vi är 
den största aktören inom fackföreningsrörelsen, 
detta måste vi göra på ett smart sätt. Vi behöver 
tänka ut nya sätt för att nå ut till fler nystartade 
företag och nya former för organisering då det 
numera dyker upp nya former för anställningar. Vi 
behöver även ändra bilden av facket hos våra ung-
domar. Vi skall vara det självklara valet när man får 
sitt första jobb. 

Det här är jag
Jag har nu nått en mogen ålder av 44 år. Bor i Växjö 
med min sambo, två tonårsdöttrar samt två katter. 
Jag gillar att träna löpning och motionscykling. Jag 
drivs av att alla människor ska ha det så bra och 
rättvist som möjligt på jobbet och i vardagen. 

ARBETSPLATS: Atea Logistics AB

REGION: Småland

ÅLDER: 44 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Avsätt-
ning till flexpension i tjänsteföretag. Denna paragraf 
ligger mig lite extra varm om hjärtat då jag satt med 
och förhandlade fram den och vet hur svårt det var 
att nå framgång i frågan.  

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: När jag vill 
varva ner brukar jag springa en runda eller lyssna på 
ljudböcker och poddar.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Trygghet och 
glädje!

Henrik Vahldiek
3:e förbundsstyrelsesuppleant, nyval

Även nominerad till: Förbundsstyrelseledamot



Ställer inte upp för omval
Helena Ahrén, 50 år, Arbetssökande, Bergslagen

Björn Ekblom, 43 år, Eltel Networks Infranet AB 
Göteborg

Gun Karlsson, 66 år, Sveriges Television AB SVT, 
Stockholm

Avsägelse från nomineringar till  
förbundsstyrelsen
Krista Andersson, 46 år, Mälardalen, ABB AB  
(nominerad till: 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot och 
förbundsstyrelsesuppleant)

Kristin Cederby Fransson, 32 år, Coor Service 
Management AB, Stockholm 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Jonny Hilbert, 38 år, SKF Sverige AB, Göteborg  
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot)

Victoria Kirchhoff, 51 år, Egmont Publishing AB, 
Sydväst 
(nominerad till: 1:e vice förbundsordförande och 2:e 
vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot)

Robin Olofsson, 33 år, H&M Hennes & Mauritz 
GBC AB, Stockholm 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Stefan Olsson, 47 år, Bergendahl Food AB, Sydost 
(nominerad till: förbundsstyrelsesuppleant)

Mikaela Sundin, 28 år, Fältbiologerna, Stockholm 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot)

Övriga nominerade
Andreas Danielsson, 38 år, Saab AB, Öst 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Jan Gustavsson, 55 år, Valmet AB, Värmland 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Per Hedman, 45 år, Göranssonska skolan, Gävle-
borg 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Birgitta Holmlund, 68 år, Egenföretagare, Uppland 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Marie Robertsson-Jsson, 62 år, Ericsson AB, 
Göteborg 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Maria Nilsson, 54 år, Systembolaget, Stockholm 
(nominerad till: 1:e vice förbundsordförande och 2:e 
vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot 
(tackat nej) och förbundsstyrelsesuppleant (tackat 
nej))

Mikael Norrby, 35 år, Boliden Rönnskär, Väster-
botten 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Pamela Valenzuela Silva, 46 år, Randstad Sweden 
Group AB, Stockholm 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot och för-
bundsstyrelsesuppleant)

Klas Wallin, 47 år, Keolis Sverige AB, Stockholm 
(nominerad till: förbundsstyrelseledamot)



Valberedningens förslag
Övriga nominerade till posten
Peter Hellberg

Marina Åman

Förbundsordförande
MARTIN LINDER

2:e vice förbundsordförande
MARINA ÅMAN

1:e vice förbundsordförande
PETER HELLBERG

Övriga nominerade till posten
Martin Linder

Maria Nilsson

Theres Sysimetsä

Marina Åman

Krista Andersson (tackat nej)

Victoria Kirchhoff (tackat nej)

Övriga nominerade till posten
Peter Hellberg

Martin Linder

Maria Nilsson

Theres Sysimetsä

Krista Andersson (tackat nej)

Victoria Kirchhoff (tackat nej)



Tio förbundsstyrelseledamöter
CHRISTINA BALDER

STEFAN CARLSSON

MIKAEL HANSSON

MARTIN JOHANSSON

ULRIKA JOHANSSON

HANS LINDAU

KENNETH LUND

MARIA NASSIKAS

THERES SYSIMETSÄ

AUGUST TAPOJÄRVI

Övriga nominerade till posten
Andreas Danielsson

Jan Gustavsson

Per Hedman

Peter Hellberg

Birgitta Holmlund

Marie Robertsson-Jsson

Martin Linder

Mikael Norrby

Annika Salomonsson

Pamela Valenzuela Silva

Henrik Vahldiek

Johanna Padoan Vintersved

Klas Wallin

Marina Åman

Helena Ahrén (tackat nej)

Krista Andersson (tackat nej)

Björn Ekblom (tackat nej)

Kristin Cederby Fransson (tackat nej)

Jonny Hilbert (tackat nej)

Victoria Kirchhoff (tackat nej)

Maria Nilsson (tackat nej)

Robin Olofsson (tackat nej)

Mikaela Sundin (tackat nej)



Tre förbundsstyrelsesuppleanter
(i denna ordning)

ANNIKA SALOMONSSON (1:e)

JOHANNA PADOAN VINTERSVED (2:e)

HENRIK VAHLDIEK (3:e)

Övriga nominerade till posten
Christina Balder

Stefan Carlsson

Andreas Danielsson

Jan Gustavsson

Mikael Hansson

Per Hedman

Peter Hellberg

Birgitta Holmlund

Martin Johansson

Ulrika Johansson

Marie Robertsson-Jsson

Hans Lindau

Martin Linder

Kenneth Lund

Maria Nassikas

Mikael Norrby

Pamela Valenzuela Silva

Theres Sysimetsä

Krista Andersson (tackat nej)

Kristin Cederby Fransson (tackat nej)

Maria Nilsson (tackat nej)

Robin Olofsson (tackat nej)

Stefan Olsson (tackat nej)


