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Kallelse till Unionen Sydväst  
regionråd 2018

Datum:  Torsdag den 19 april

Plats:   Hotel Marina Plaza, Helsingborg

För vem:  för dig som är vald som regionrådsombud av medlemmarna på   
  din klubb, på din arbetsplats eller, för dig utan arbetsplats som är    
  vald på regionkontoret.

Program

11.30 Avprickning

12.00 Lunch

13.00 Välkomna, inledning

13.05 Årsmöte A-kassa

13.30 Årsmötet Unionen Sydväst öppnar

13.50 Föreläsning, Johan Ståhl, Teknikcollege 

14.40 Kort paus

14.50 Unionen 10 år, Peter Hellberg 1:a vice ordförande i förbundsstyrelsen

15.30 Fika och mingel

16.15 Årsmöte Unionen Sydväst fortsätter

ca 18.00 Slut - här serveras en macka för den hungrige

Efter årsmötet slut träffas den nya styrelsen för ett konstituerande möte. 
Valberedningen och revisorerna träffas också efter årsmötet.  
Där efter middag för dessa grupper.

Du är kallad till Unionen Sydvästs regionråd (årsmöte) den 19 april 2018 i Helsingborg
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Respektfullt och hövligt uppträdande på regionrådet 

Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt och rättvis behandling.  
Om vi verkligen vill sätta stopp för alla former av trakasserier på våra arbetsplatser, i våra möten 
och i samhället i allmänhet måste vi visa upp ett gott exempel i vår egen organisation. 

Trakasserier skapar en känsla av obehag, är kränkande och skapar splittringar.  Alla förtroendevalda 
och anställda har, som företrädare av Unionen, ett ansvar att förebygga och förhindra, sexuella 
trakasserier och trakasserier som har samband med någon av diskrimineringslagens sju  
diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan om trakasserier görs  
till Ingrid Sjunnesson, anställd Unionen Sydväst eller till Margareth Derle, förtroendevald.  
Anklagelser om trakasserier kommer att tas på allvar och utredas omgående. 

Åtgärder kommer att vidtas och kan t ex omfatta en ursäkt, en varning eller till och med  
utestängning från regionrådet 

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och yrkesmässigt sätt.
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Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (före-
slå) 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 regionsstyrelsens förslag till 
vilket beslut de tycker regionrådet 
ska fatta om motionen. 

Senast 14 dagar före årsmötet 
skickar alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrel-
sens yttrande till regionråds-
ombuden.

På regionrådet debatterar ombuden de 
motioner som inkommit och beslutar om 
alla motioner. Ombuden tar även del av 
valberedningens förslag till förtroende-
valda och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande verk-
samhetsår. Ombuden väljer även en ny 
valberedning som ska ta fram förslag till 
förtroendevalda till nästa års regionråd.

Inför 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.

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in  
motioner (förslag). Dessa  
diskuteras och beslutas på  
regionrådet.
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INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Val vid Regionrådets årsmöte 2018

Var med och forma Unionen!
Den 19 april 2018 arrangerar Unionen i Sydväst sitt regionråd. Det är nu ni medlemmar träffas för att diskutera 
regionens verksamhet och väljer de som ni vill ska företräda er i Unionens olika demokratiska organ.

På regionrådets årsmöte 2018 gäller förbundets stadgar och de val som ska genomföras är: 

• ombud till Unionens förbundsråd inkl suppleanter 
• ombud till Unionens a-kassestämma inkl suppleanter 
• nya regionstyrelseledamöter inkl suppleanter 
• ungdomsombud till regionstyrelsen 
• verksamhetsrevisorer inkl suppleanter

Antal ledamöter i regionstyrelsen samt revisorer ska fastställas. Valberedning föreslår att regionstyrelse 
består av 13 ordinarie inklusive personalrepresentant/suppleant, 5 suppleanter och 1 ungdomsombud. 
Verksamhetsrevisorer föreslås vara 2 ordinarie och 2 suppleanter.

Antal val som ska göras till regionen  Mandatperiod

5 regionstyrelsen ordinarie  2 år 
5 regionstyrelsen suppleanter  1 år 
1 ungdomsombud  1 år 
1 revisor ordinarie  2 år 
2 revisorer suppleanter  1 år 
36 kongressombud ordinarie 4 år 
36 kongressombud suppleanter 4 år 
18 förbundsrådsombud ordinarie  1 år 
18 förbundsrådsombud suppleanter  1 år 
5 A-kassestämmoombud ordinarie  1 år 
5 A-kassestämmoombud suppleanter  1 år

Vad ska ombuden göra?

Regionstyrelsens ordförande  har uppdraget att leda regionen framåt. Det är ett stort uppdrag med  
kontakter både inom och utanför Unionen Sydväst. 

Regionstyrelsen har ansvaret att leda regionen och bestämma inriktning på vad som ska ske under året 
och hur man ska använda de pengar som kommer från förbundet. De har möten en gång/månad. Dess-
utom tillkommer möten i olika arbetsgrupper. Uppdraget i regionstyrelsen kräver också tid för inläsning 
av material.

Ungdomsombudet finns med i regionstyrelsen för att finnas som en länk till ungdomsverksamheten 
inom förbundet som t ex Ung Arena och andra initiativ som kan dyka upp.

Verksamhetsrevisorer har till uppgift att granska att regionstyrelsen är konsekvent i sina beslut och att 
verksamheten följer de beslut som tas. Dock ligger själva ekonomin utanför detta uppdrag, som innehavs 
av förbundets valda revisorer.
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INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Hur går vi tillväga?

Viktigt att tänka på är att sammansättningen av de förtroendevalda ska vara en spegling av medlems-kåren. Vi 
tänker därför på att Unionens demokratiskt valda ledamöter ska så långt som möjligt representera medlemskåren.

Regionens valberedning har t o m årsmötet 2018 följande sammansättning:

Sammankallande
Peter Ellström   DB Schenker AB, Malmö     1 år kvarstår

Ledamöter

Mahmood Baddat  Språkservice Sverige AB, Malmö    1 år kvarstår

Olle Sandell    Bring AB, Helsingborg     1 år kvarstår

Jonas Svensson   PH Nederman AB, Helsingborg    avgick 180129 Fyllnadsval 1 år

Kathrine Stenild Matthesen Federal Express Corp.(USA) Filial Sve. avgick 180129 Mandat utgår

Susanne Stålnacke  Hydroscand AB, Malmö     Mandat utgår

Marion Meyer   Helsingborg    avgick 171231 Mandat utgår

Suppleanter
Kjell Eriksson   Schenker AB, Malmö     Mandat utgår

Marianne Johansson  TeliaSonera Sverige AB, Malmö    Mandat utgår
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DAGORDNING TILL MÖTET

Dagordning för Unionen Sydväst  
Regionrådsmöte 19 april, 2018
01 Mötet öppnas

02 Upprop

03 Årsmötets stadgeenliga kallande

04  Fastställande av dagordningen

05 Val av:

  - ordförande för mötet:

  - sekreterare

  - två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet

  - rösträknare

  -val av beredningsutskott

Mötet ajourneras till kl 16.15

 

06 Motioner till regionrådet

 Motion från Jonas Weiger, IKEA AB.  
 -Utbildningar på engelska för förtroendevalda 
 
 Motion från Patrik Sjölin Regionrådsombud för klubblösa, 
 Vink Essåplast Group AB/Arbetssökande/Studerande 
 -Unionen erbjuder coachning för alla medlemmar

07 Arvoden

08 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
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DAGORDNING TILL MÖTET

09 Revisornas granskningsrapport

10 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen

11 Fastställande av antal (ojämnt) styrelseledamöter och suppleanter för dessa

12 Val av: 
 - regionstyrelseledamöter för två år

 - suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet

 - ungdomsombud för ett år

 - revisor för två år

 - revisorsuppleanter för ett år

 - ombud till kongressen för fyra år

 - suppleanter till kongressen för fyra år

 - ombud till förbundsrådet för ett år

 - suppleanter till förbundsrådet för ett år

13 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella suppleanter för   
 dessa

14 Val av: 
 - ledamöter i valberedningen för två år

 - suppleanter i valberedningen för ett år

 - fyllnadsval för ett år

15 Avslutning
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PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN  

MOTION 1

 Motion ang. utbildningar på engelska för förtroendevalda 
 
Motionär 
Jonas Weiger, IKEA AB (arbetsställe IKEA Malmö) 
 
Bakgrund 
Bland Unionens 640 000 medlemmar verkar idag c:a 30 000 förtroendevalda med olika uppdrag. 
 
Som en konsekvens av en ökad internationalisering, där företag kan ha verksamhet i flera länder, väljer 
man ofta att ha annat språk än svenska som koncernspråk; inte sällan engelska. I takt med ökad 
globalisering har också rörligheten för medarbetarna ökat, där många svenskar idag väljer att arbeta 
utomlands. Samtidigt får vi också allt fler kollegor med annan bakgrund än svensk, både språkligt och 
kulturellt, på våra arbetsplatser i Sverige. Att Unionen välkomnar mångfald bland de förtroendevalda, 
slås fast redan i våra stadgars första paragraf: 
 
      § 1.1 Förbundets värderingar 

Mom 2 Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid fördelning av 
förtroendeuppdrag. Det betyder att alla medlemmar, med 
beaktande av § 2, ska ha lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och 
representation i förbundets alla demokratiska organ. 
 

Globaliseringen skulle således kunna innebära ett gyllene tillfälle att ta tillvara dessa nya 
medlemsgruppers driv och engagemang även i det fackliga arbetet. Förhoppningsvis kan dessa kollegor 
dessutom ta med sig de fackliga lärdomarna när de återvänder till sina respektive hemländer, om de 
arbetar i Sverige endast under en begränsad tid. Då kan dessa kollegor även sägas delta i Unionens 
viktiga arbete att sprida kunskap om den svenska partsmodellen. 
 
Problembeskrivning 
Idag finns mycket lite av Unionens information på annat språk än svenska. Utan möjlighet att förstå det 
fulla innehållet i vår offert riskerar vi att tappa nya eller potentiella medlemmar. 
 
Att sedan engagera icke-svensktalande medlemmar än djupare och få dem att representera sina kollegor 
som fackliga företrädare, blir näst intill omöjligt. Steget från medlemskap till rollen som förtroendevald 
försvåras främst av att våra utbildningar, även de mest grundläggande, idag uteslutande ges på svenska. 
Inte ens Facklig grundkurs eller BAM (Bättre ArbetsMiljö) finns idag att tillgå på annat språk. Istället 
läggs ansvaret över på klubbarna att förklara innebörden i såväl uppdrag som lagar och avtal för den 
blivande förtroendevalde. Detta tar mycket tid i anspråk och risken är stor att den engelska, som annars 
räcker väl i det vardagliga arbetet, inte är tillräcklig för att förmedla korrekt information, varken 
innehållsmässigt eller språkligt.  
 
Yrkande 
Att rekrytera fackliga förtroendevalda bland medlemmar med annan bakgrund än svensk är enligt oss 
en framtidsfråga för Unionen – både lokalt och globalt. Att försitta möjligheten att utbilda engagerade 
medlemmar, vars enda kompetensbrist är kunskapsluckor i det svenska språket, är ett resursslöseri och 
ett nederlag i arbetet för mångfald i förtroendemannaleden.  
 
Vi yrkar därför på 

 att Unionen tar fram grundläggande fackliga utbildningar på engelska för förtroendevalda. 
 att Unionen anordnar kurstillfällen med ovan nämnda utbildningar på engelska för 

förtroendevalda.  
 
Jonas Weiger, IKEA AB (arbetsställe IKEA Malmö) 

Svar på motion ifrån regionstyrelsen:
Motionären yrkar på att Unionen tar fram grundläggande fackliga utbildningar på engelska för förtroendevalda och att 
Unionen anordnar kurstillfällen med ovan nämnda utbildningar på engelska för förtroendevalda. Vi håller absolut med 
motionären om vikten av alla medlemmars lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation i förbundets 
alla demokratiska organ. Att samtliga regioner, vilket är en förutsättning eftersom vi ska kunna erbjuda våra medlemmar 
likvärdigt utbud vad gäller service och tjänster oavsett placering i landet, ska erbjuda dylika utbildningar på engelska tror 
vi emellertid blir svårt och kostsamt att göra. Det är inte heller säkert att samtliga regioner har ombudsmän med tillräcklig  
kunskap i engelska för att kunna hålla dylika utbildningar. Uppbyggnadsfasen skulle ta tid och resurser i anspråk och 
risken är att kvaliteten på utbildningarna blir ojämn.Vi föreslår istället att förbundskontoret tar fram webbaserade ut-
bildningar på engelska och att mätning därefter görs för att följa upp hur stort intresset för utbildningarna har varit och i 
vilken/vilka regioner, för eventuell vidare utveckling av utbudet.

Regionstyrelsen region Sydväst.
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PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN  

MOTION 2

Motion till Regionrådet Unionen Sydväst 2018 
 
Det är allt fler som gör en eller två större yrkesmässiga förändringar under sitt arbetsliv, 
dvs väljer att göra en ny yrkesmässig inriktning, och inför ett sådant val och beslut är 
det väldigt behövligt att få stöd, stöttning och coachning för att säkerställa att man 
hamnar rätt.  
 
Tidigare var det vanligt att arbeta i en och samma yrkesroll under hela yrkeskarriären, 
dvs var man utbildad civilekonom arbetade man med detta hela yrkeslivet, var man 
utbildad IT-tekniker arbetade man med detta hela yrkeslivet, var man utbildad ingenjör 
arbetade man med detta hela yrkeslivet osv. Idag är det allt fler som funderar över; Vill 
jag fortsätta göra detta resten av livet? Vad skall jag göra istället? Om jag vet vad jag vill 
göra, hur gör jag då för att komma dit? 
 
Inför ett sådant val och beslut är det av stor vikt att få andra personers oberoende tips, 
råd, stöttning, vägledning mm för att dels verkligen förstå vad man vill göra, var det 
finns en arbetsmarknad, vilken eventuell utbildning och/eller erfarenhet som behövs. 
 
Unionens coacher arbetar idag enkom med förtroendevalda medlemmar och stöttar 
dem in deras vardag, men denna tjänst och service skulle vara välbehövlig även för 
övriga medlemmar.  
 
 
Jag yrkar att: 
Unionen erbjuder coachning för alla medlemmar 
 
 
Därefter lämnar jag upp till Unionen Region Sydvästs styrelse att avgöra om det är 
lämpligt att nuvarande coacher arbetar både med förtroendevalda medlemmar och med 
övriga medlemmar, eller om det är möjligt att tillsätta resurser för ett utökat antal 
coacher som då arbetar med övriga medlemmar.  
 
 
 
 
2018-02-13 
 
 
 
Patrik Sjölin 
 
Regionrådsombud för klubblösa 
Vink Essåplast Group AB/Arbetssökande/Studerande 

Svar på motion ifrån regionstyrelsen:

Regionstyrelsen tillstyrker motionen men äger dock ej beslut. Motionen skickas vidare i första hand till  
förbundsstyrelsen och ev i andra hand till kongressen. 
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PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN  

MOTION 3

 
 
 
 
 
Motion Kransdagar 
 
Denna motion har sin grund i att arbetsgivaren fritt tolkar semesterlagen när det gäller 
kransdagar. Konsekvensen blir att arbetstagare har fått löneavdrag och/eller avdrag i form av 
komp eller flextid. Inte minst blir det en diskriminerande orättvisa mellan de tjänstemän som 
har 5-dagars arbetsvecka (måndag – fredag) och de som har 7 – dagars vecka (måndag – 
söndag ), där de senare förlorar ekonomiskt och/eller i ledighet 
 
Enligt semesterlagen har en arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller 
båda dessa dagar, vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet 
motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före 
eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har 
arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som 
omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta.  
Men det framgår inget om hur ersättning/avdrag ska hanteras. Får man ledigheten gratis, kan 
man ta ut komp eller flextid eller ska tiden jobbas igen andra dagar?  
Vi anser att det skall framgå hur betalningen ska hanteras för att få en tydlighet och rättvisa i 
semestern. 
 
Därför yrkar vi  
 
att Unionen arbetar för att få en ändring till stånd i våra kollektivavtal så att ingen anställd 
ska få löneavdrag för uttag av kransdagar.  
 
att motionen skickas vidare till alla berörda branschdelegationer. 
 
att Unionen arbetar för att få in ett förtydligande i semesterlagen för att ingen anställd ska få 
löneavdrag för uttag av kransdagar. 
Eva Sonesson 
Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA, Malmö 
 

Svar på motion ifrån regionstyrelsen:

Vi anser att det är en viktig fråga och att ev. problem kan finnas på fler avtalsområden och avser därför 
att skicka vidare motionens två första att-satser till nästa förbundsråd som har att hantera avtals-frågor, 
medan den tredje att-satsen skickas vidare till förbundsstyrelsen.
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PUNKT 7 PÅ DAGORDNINGEN

Klubbersättning - 
Arvoden för verksamhetsåret 2018
Nystartsbidrag 2 000 kr. (oförändrat)

Som grund för beräkning nedan har vi haft x andelar av prisbasbelopp (PBB), med beskriven avrundning.

Klubbersättning 
(avrundas uppåt till närmsta hela kronor)

Till klubb utbetalas anslag för administration 1/1000 PBB/per medlem beroende  
på medlemsantalet 31 dec året innan.  (oförändrat)     46,-

Arvoden

Regionstyrelsen (avrundas till närmsta hundratal)

Ordförande fast arvode 1/5 PBB. (oförändrat)       9100,- (+100 kr) 
Vice ordförande fast arvode 1/7 PBB. (oförändrat)      6500,- (+100 kr)

Revisorer, att fördelas på revisorer inkl. suppleanter för erforderlig granskning  
av verksamhet 1/6 PBB. (oförändrat)        7600,-  (+200 kr)

Sammanträdesarvode (avrundas uppåt till närmsta hela tiotal)

För deltagande per protokollfört sammanträde, aktiviteter om ersättning ej utgår  
från annat håll, för ledamöter i Regionstyrelsen, arbets- och projektgrupper,  
valberedningen 1/100 PBB. (oförändrat)          460,- (+10 kr)

OBS! Endast en ersättning per dag.

Resebestämmelser

Ersättning utbetalas enligt de vid varje tillfälle gällande resebestämmelserna,  
vilka utfärdas av förbundsstyrelsen.

Valberedningen för Sydväst föreslår Regionrådets årsmöte besluta att fastställa  
klubbersättning och arvoden enligt ovan
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Valberedningens förslag inför regionråd Unionen Sydväst
Styrelsen för Unionen Sydväst består av 13 ledamöter inklusive ordförande och personalrepresentant,  
5 suppleanter och 1 ungdomsombud. 
    

Ordförande - kvarstår 1 år

Conny Knudsen, 47 år  Tieto Sweden AB, Malmö

 

Styrelseledamöter - 2 år, 5 st

Anders Sjöstrand, 58 år  Svenska Röda Korset, Malmö  mandattid går ut, Omval

Madelene Cannerhagen, 47 Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge mandattid går ut, Omval

Margareth Derle, 64 år  NE Nationalencyklopedin AB, Malmö mandattid går ut, Omval

Maria Hansson, 36 år  Folkuniversitetet, Malmö   nyval 

Jonas Weiger, 49 år  IKEA  AB, Malmö   nyval

Övriga nominerade

Susanne Backe, 47 år  EON AB, Malmö

Marie Koraeus Eldh, 51 år Öresundsbron, Malmö

Camilla Lundberg,37 år  TNT Sweden AB, Helsingborg

Johan Löfgren, 50 år  Ricoh Sverige AB, Malmö  

  

Styrelseledamöter - kvarstår 1 år

Viktoria Kirchhoff, 50 år  Egmont Kids Media Nordic AB, Malmö 

Kenneth Straschko, 54 år  Sigma Technology Information AB, Lund 

Jessica Andersson, 39 år  Systembolaget AB, Hörby

Bengt Andersson, 59 år   Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma 

Charles Björklund, 38 år  Wise IT Konsult AB, Malmö

Eva Gundel, 49 år  DB Schenker, Malmö

 
Suppleant - 1 år, 5 st

Susanne Backe, 47 år  EON AB, Malmö   omval 

Paulina Olsson, 51 år  DSV Road AB, Landskrona  omval

Christopher Kölemo, 30 år Altran Sverige AB   omval

Marie Koraeus Eldh, 51 år Öresundsbron, Malmö,   nyval 

Johan Löfgren, 50 år  Ricoh Sverige AB, Malmö  nyval

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Övriga nominerade

Madelene Cannerhagen, 47 Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge

Maria Hansson, 36 år  Folkuniversitetet, Malmö 

Camilla Lundberg, 37 år  TNT Sweden AB, Helsingborg

Anders Sjöstrand, 58 år  Svenska Röda Korset, Malmö

Jonas Weiger, 49 år  IKEA AB, Malmö 

Ungdomsombud - 1 år, 1 st

Kennie Wollmer, 24 år  DB Schenker AB, Malmö    Nyval

Revisor - 2 år

Lotta Jangborn, 50 år,   TeliaSonera Sverige AB, Malmö   1 år kvar

Vakant

 
Revisorsuppleant - 1 år, 2 st

Inger Falk   Malmö      Omval

Karl-Henry Boo, 58 år   Höganäs AB, Höganäs    Omval

Valberedningen, Sammankallande -1 år, 1 st 

Peter Ellström   DB Schenker      1 år kvar

Valberedningen - 2 år, 3 st

Kathrine Stenild Matthesen Federal Express Corporation  avgått 180129  mandattid går ut 

Susanne Stålnacke  Hydroscand AB, Malmö    mandattid går ut

Marion Meyer   Helsingborg   avgått 171231  mandattid går ut

Valberedningen- kvarstår 1 år

Mahmood Baddat  Språkservice Sverige AB, Malmö   1 år kvar 

Olle Sandell    Bring AB, Helsingborg    1 år kvar

Jonas Svensson   PH Nederman AB, Helsingborg avgått 180129 fyllnadsval

Valberedningen suppleanter- 1 år, 2 st

Kjell Eriksson   Schenker AB, Malmö    mandattid går ut

Marianne Johansson  TeliaSonera Sverige AB, Malmö   mandattid går ut
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Ombud till kongress - 4 år, 36 st

Bengt Andersson   Besikta Bilprovning AB, Lomma

Jessica Andersson   Systembolaget, Hörby

Susanne Backe   EON AB, Malmö

Karl-Henry Boo   Höganäs AB, Höganäs

Madelene Cannerhagen  Saint Gobain Ecophon AB, Hyllinge

Margreth Derle   NE Nationalencyklopedin AB, Malmö

Kjell Eriksson   DB Schenker AB, Malmö

Per Fryking   Ericsson AB, Lund

Eva Gundel   DB Schenker AB, Malmö

Maria Hansson   Folkuniversitetet, Malmö

Marianne Johansson  Telia Sverige AB, Malmö

Marie Koraeus Eldh  Öresundsbron, Malmö

Conny Knudsen,  Tieto Sweden AB, Malmö

Jini Lindevi   UPS Sweden AB, Malmö 

Camilla Lundberg  TNT Sweden AB, Helsingborg

Johan Löfgren   Ricoh Sverige AB, Malmö

Peter Ohlsson   Höganäs AB, Höganäs

Jonas Phukiew Lind  SOS Alarm, Malmö 

Eva Sonesson   IKEA, Malmö

Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset, Malmö

Kenneth Straschko  Sigma Technology Information AB, Lund

Jonas Weiger   IKEA, Malmö

Kenny Wollmer   DB Schenker AB, Malmö

Charles Björklund  Wise IT Konsult AB, Malmö

Jessica Sanden   Telia Sonera Sverige AB, Malmö

Paulina Ohlsson   DSV Road, Landskrona 

Christopher Kölemo  Altran Sverige AB, Malmö

Inger Falk   Malmö

Peter Ellström   DB Schenker AB, Malmö

Mahomood Baddat  Språkservice, Malmö

Jonas Svensson   PH Nederman AB, Helsingborg

Sanna Karlsson    Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige, Malmö

Marte Strand    Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige, Malmö 

Robert Svensson   Studerande,Malmö

Anton Marmelid   Libello AB, Helsingborg

Nils Wolf    Telia Sverige AB, Malmö 

Suppleanter  till kongress - 4 år, 36 st

36 VAKANTA PLATSER
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ombud till förbundsråd - 1 år, 18 st

Conny Knudsen   Tieto Sweden AB, Malmö

Anders Sjöstrand   Svenska Röda Korset, Malmö

Jonas Weiger   IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö

Johan Lövgren   Ricoh Sverige AB, Malmö

Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge

Margareth Derle   NE Nationalencyklopedin AB, Malmö

Kenneth Straschko  Sigma Technology Information AB, Lund

Eva Gundel   DB Schenker AB, Malmö

Jessica Andersson   Systembolaget AB, Hörby

Bengt Andersson  Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma

Charles Björklund  Wise IT Konsult AB, Malmö

Eva Sonesson   IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö

Maria Hansson   Folkuniversitetet, Malmö 

Marie Koreus Eldh  Öresundsbron, Malmö

Susanne Backe   EON AB, Malmö

Kenny Wollmar   DB Schenker AB, Malmö

Christopher Kölemo  Altran Sverige AB, Malmö 

Karl-Henry Boo   Höganäs AB, Höganäs

Övriga nominerade

Kjell Eriksson   DB Schenker AB, Malmö

Camilla Lundberg  TNT, Helsingborg

Suppleant till förbundsråd - 1 år, 18 st

Peter Ellström    DB Schenker AB, Malmö

Peter Ohlsson   Höganäs AB, Höganäs

Jessica Sandén   Telia Sonera Sverige AB, Malmö

Mahmood Baddat  Språkservice, Malmö

Camilla Lundberg  TNT, Helsingborg

Eva Nilsson   DSV Road AB, Landskrona

Kjell Eriksson   DB Schenker AB, Malmö

Sanna Karlsson   Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige, Malmö

Marte Strand   Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige, Malmö

Lars Östholm   DSV Road AB, Landskrona

Inger Falk   Malmö

Susanne Stålnacke  Hydroscand AB, Malmö 

Nils Wolf    Telia Sverige AB, Malmö

5 VAKANTA PLATSER
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordinarie ombud och suppleanter till Unionens a-kassas stämma väljs på 1 år (endast medlemmar i 
Unionens a-kassa är valbara)

Ombud till a-kassans stämma, 1 år, 5 st

Conny Knudsen   Tieto Sweden AB, Malmö

Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset, Malmö

Kenneth Straschko  Sigma Technology Sweden AB, Lund

Charles Björklund  Wise IT Konsult AB, Malmö

Margareth Derle   NE Nationalencyklopedin AB, Malmö

Övriga nominerade

Jessica Andersson  Systembolaget AB, Hörby

Eva Gundel   DB Schenker AB, Malmö

Eva Sonesson   IKEA, Malmö

Suppleant till a-kassans stämma, 1 år, 5 st

Bengt Andersson  Besikta Bilprovningen, Lomma

Jessica Andersson  Systembolaget AB, Hörby

Eva Gundel   DB Schenker AB, Malmö

Eva Sonesson   IKEA, Malmö

Jonas Svensson   AB PH Nederman, Helsingborg
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Nomineringar inkomna från

Anders Sjöstrand

Anna Bengtsson

Bengt Andersson

Christin Persson

Eva Gundel

Jessica Andersson

Jonas Weiger

Kenneth Straschko

Lena Morfeldt 

Lena Vejhammar

Madelene Cannerhagen

Malin Magnusson

Margreth Derle 

Victoria Kirchoff

Unionenklubben Folkuniversitet

Unionenklubben Höganäs AB
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Ordlista
Föreningsmöten har ofta ett väldigt speciellt språk. Det kan kännas formellt, ibland på gränsen till obe-
gripligt. Därför har vi tagit fram en liten ordlista som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. 
Den passar utmärkt för dig som är nyvald som ombud, men även för dig som varit med ett tag men som 
inte vågat fråga vad allt egentligen betyder.

Regionråd      Unionens regionala årsmöte

Är mötet i behörig ordning utlyst?    Fick du en hyfsat begriplig kallelse senast 14 dagar  
       innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat     Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna     Nu kör vi!

Jag föreslår följande propositionsordning   Ska vi ta och besluta i den här ordningen?

Är det mötets mening att…     Är alla här överens?

Någon där emot?      Säg ifrån om du protesterar

Jag har inga fler på talarlistan    Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad?     Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut?     Ska vi bestämma det här?

Beslutar mötet i enlighet med förslaget?   Ska vi göra som det står i förslaget?

Beslutar regionrådet bifalla val beredningens förslag?  Ska vi inte välja just de här, utan bestämma att vi väljer  
       några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna...   Då säger vi så, vi är nöjda med det här och behöver inte 
prata          mer om det

Mötet ajourneras      Nu tar vi en liten paus

Votering!       Nä, nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning medelst hand uppräckning  Jag tycker att vi ska räcka upp handen när vi röstar

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna?   Är alla här? Kan vi fortsätta jobba?

Motion       Inskickat förslag

Jag ställer motionerna mot varandra    Vi börjar med det här förslaget, så får vi se vad som 
händer med         de andra sen
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Jag ställer motionen bifall mot avslag   Nu får ni säga ja eller nej till här förslaget

Beviljar mötet ansvarsfrihet för regionstyrelsen?  Kan vi godkänna allt regionstyrelsen gjorde förra året?

Öppen omröstning     Alla får se hur jag röstar

Sluten omröstning     Ingen får se hur jag röstar

Acklamation      Säga ja genom att gemensamt ropa ja på mötet

Vi ska öppna debatten för pläderingar   Snart ska ni få komma upp här och säga vad ni har på hjärtat   
       i den här frågan 

Yrkanden      Förslag som lämnats in under mötet

Kan vi förfara på det här sättet?    Ska vi göra så här tycker ni?

Kan vi lägga det till handlingarna?    Är vi klara med det här?

Beslutar mötet bordlägga frågan?    Det här var för svårt, vi har några andra frågor så länge och   
       gör ett nytt försök sedan?

Vi justerar röstlängden     Innan vi röstar måste vi kolla hur många som är här och vilka   
       av dem som har rätt att rösta

Vi ska förrätta fyllnadsval     Någon har hoppat av sitt uppdrag och vi måste hitta någon  
       annan istället

Anmälan om permission     Gör det om du behöver gå ifrån mötet en stund

Att avstyrka      Säga nej till

Att tillstyrka      Säga ja till  
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Du missar väl inte våra kurser?
På vår hemsida www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter hittar du alla våra kurser som vi håller för er 
som är förtrondeval. Här hittar du några axplock av vårens program. Du anmäler dig via hemsidan.

Lönekartläggning den 2 maj i Helsingborg:
Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går 
igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Kursen vänder sig till dig som löneförhandlar eller medverkar i lönekartläggningen.

Ur innehållet: *Diskrimineringslagen: vilka krav ställs och vad regleras inte i lagen

*Metoder för kartläggning *Arbetsvärdering*Handlingsplan för jämställda löner

 
Medietips för förtroendevalda den 3 maj i Malmö:
Vad gör du när journalisten ringer? Som representant för din klubb kan du hamna i en situation där media 
vill prata med dig. Unionen erbjuder information och mediaträning, som gör att du som förtroendevald står 
rustad vid eventuell konflikt. 

Ur innehållet: *Hur hanterar du detta? *Hur kan media hjälpa till att föra fram din klubbs sak? 

*Finns det fallgropar?

 
Facklig introduktion för arpetsplatsombud den 8 maj i Malmö:
Ur innehållet: *Den svenska partsmodellen – Fackets roll  *Arbetsplatsombudets roll  *Kollektivavtal

*Orientering i lagar  *Medlemsvärvning  *Unionens demokratiska organisation

Kurs för kassörer och revisorer den 17 maj i Malmö:
Ur innehållet: * Klubbens ekonomi * Bokföringsövningar * Verksamhetsanslag  
* Granskning av klubbens verksamhet



@unionensydvast 
Twittra gärna: #unionen  #unionensydvast 

Unionen Sydväst 
Följ oss, ”lajka” och dela gärna 

Unionen Sydväst 
Följ oss, ta del av information och dela gärna

Unionen Sydväst i sociala medier.
Du missar väl inte att följa oss i social medier? Du hittar oss här.


