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Till 

Unionen SjuHalls yrkesverksamma medlemmar  

 

Datum Vår referens 

Oktober 2018 Valberedningen/Ulrika Palm 
 

 

Var med och forma Unionen! 
Unionen SjuHalls årsmöte den 10 april 2019  

 

- Vad är ett regionråd och vilka får vara med?  

Den 10 april 2019 kommer Unionens region SjuHall att hålla årsmöte, eller som det 

också kallas, regionråd. Regionrådet är regionens högsta beslutsnivå, en slags 

regional kongress. 

  

Alla medlemmar är välkomna och de medlemmar som även är valda som ombud till 

regionrådet har rösträtt på mötet. Du väljer dina ombud på ett medlemsmöte på din 

arbetsplats, på Unionen-klubbens årsmöte eller på de möten som regionen kallar till 

(för medlemsgrupperna arbetssökande, egenföretagare och studerande).  

 

När du kommer till regionrådet som ombud så företräder du dina kollegor på 

arbetsplatsen eller den medlemsgrupp som valt dig. Du kan då vara med och påverka 

beslut som berör regionens verksamhet och rösta på dina kandidater.  

 

Valda och registrerade regionrådsombud kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst 

och resa. 

 

Här är de val som regionrådet/ årsmötet ska besluta om: 

 Utskott som tar emot och bereder nomineringar till ny valberedning 

 Ordförande till regionstyrelsen 

 Ledamöter, suppleanter och ungdomsombud till regionstyrelsen  

 Verksamhetsrevisor inklusive suppleanter 

 Ombud och suppleanter till Unionens förbundsråd 

 Ledamöter till regionens valberedning 

 Kongressombudssuppleanter, kompletteringsval 

 Ombud och suppleanter till Unionens Arbetslöshetskassas ordinarie 

föreningsstämma  
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Antalet ledamöter i regionstyrelsen samt revisorer ska fastställas. Nuvarande antal är 

13 ordinarie ledamöter (inklusive en personal-representant) och två suppleanter (två 

vakanser) samt två ungdomsombud. Vi har två revisorer och en revisorssuppleant 

(en vakans). 

 

Många mandat är bara för 1 år i taget och det är därmed viktigt att nominera 

både nya och även tidigare ledamöter, om önskan finns att behålla en viss 

person. 

 

Bra att tänka på 

Vi vill att sammansättningen av de förtroendevalda ska spegla Unionens medlemmar.  

 Mer än hälften av Unionens medlemmar är kvinnor och det ska synas i 

representationen. 

 Olika åldrar och ursprung ska vara representerade. 

 Olika branscher ska vara representerade, liksom olika storlekar på arbetsplatser. 

 

Gör så här 

Fundera på vem/vilka ni tycker bäst representerar er och skicka in era förslag. Alla 

medlemmar, individuellt eller i grupp, kan nominera. Föreslå gärna representanter till 

valberedningen också. Tänk på att prata med den/de som du/ni vill nominera. 

 

Nominera via webben, e-posta eller skicka era förslag med vanlig post, så att de 

är valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019, enligt följande: 

 

E-post ulrika.palm@unionen.se 

 

Unionen SjuHall 

Valberedningen/ Ulrika Palm 

Åsboholmsgatan 6 

504 51 BORÅS 

 

Med vänlig hälsning 

Unionen SjuHall 

Valberedningen 
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