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TACK OCH
HEJ DÅ!

NU BLIR VI ÄNNU
MER DIGITALA!
Nu tar Unionen Småland nästa kliv i vår strävan att
bli mer digitala, mer miljövänliga och att använda
medlemmarnas pengar på det bästa och mest effektiva
sättet. Nära Dig försvinner med det här numret
i pappersform och i fortsättningen kommer vi att
skicka information och erbjudanden till medlemmar
och förtroendevalda via e-post.
Ytterligare en fördel med digitala informationsbrev
är att du där lätt kan klicka på länkar som tar dig direkt
till erbjudanden, mer information och anmälningsformulär.
Det är därför nu viktigare än någonsin att du har
en e-postadress registrerad hos Unionen och att
den är aktuell och rätt. Du kan själv enkelt kontrollera detta och uppdatera dina kontaktuppgifter
genom att logga in på webben.

På unionen.se klickar du på Mitt Unionen i nederkant av sidan. Då kommer du till inloggningssidan där
du kan välja om du vill logga in med mobilt BankID,
BankID på fil eller med hjälp av användarnamn och
lösenord.
Har du tidigare spärrat din e-postadress från utskick
från Unionen kan du häva den igen genom att skicka
e-post till smaland@unionen.se och be att spärren
plockas bort.
Om du misstänker att utskick från Unionen riskerar
att fastna i jobbets skräppostfilter kan det vara bättre
att registrera en privat e-postadress.
Kontakta medlemsservice på 0770-870 870 eller
skicka din fråga via formuläret på hemsidan om du
har problem med att logga in.
Och du har väl gillat Unionen Småland på Facebook!

Seniorer slår ett slag för samvaro

Bowling, boule, promenader, diskussionsgrupp, föreläsningar och
studiebesök. Hos Unionen Seniorer i Jönköping finns det något för
alla som gillar att träffas, umgås
och röra på sig.
Jan Hallgren är ordförande för
föreningen och brukar delta på det
mesta.
– Innan jag blev pensionär pendlade jag mellan jobbet i Tranås och
hemmet utanför Huskvarna. Jag
känner nästan fler i Tranås än jag
gör i Huskvarna, men tack vare
Unionen Seniorers verksamhet har
jag fått en mycket större kontaktyta och lärt känna människor som
har blivit riktigt goda vänner, säger
han.
Unionen Seniorer är en förening
som finns representerad i nästan
alla Unionens
regioner. I region
Småland finns
de än så länge
bara i Jönköping.
Medlemmarna
är pensionärsmedlemmar i
Unionen och
Jan Hallgren.
varje förening
har sin egen styrelse.
– Vi har infört en förslagslåda
där medlemmarna kan lägga förslag på aktiviteter som de önskar
vi ska anordna. Lådan ska alltid
finnas med på våra månadsmöten
och på våra styrelsemöten, säger
Jan Hallgren.

Varje onsdag ordnar Unionen Seniorer i Jönköping bowling för den
som är intresserad.
Föreningen i Jönköping har idag
omkring 150 medlemmar. Den
aktivitet som lockar flest deltagare
är månadsmötena, som hålls fyra
på hösten och fyra på våren. Då
det brukar komma omkring 40
personer. Till dem bjuds någon
intressant föredragshållare eller
underhållare in som gäst.
– På månadsmötet i december
brukar det komma omkring 50–60
personer när vi har som tradition
att gästas av elever från Per Brahegymnasiets estetprogram som
framför ett stämningsfullt luciatåg
för oss. Det brukar vara väldigt fint
och uppskattat, säger Jan Hallgren.
Genom åren har de också ordnat
några dagsutflykter med buss och
ibland studiebesök på intressanta
platser. Styrelsen har som mål att

föreningen skall få fler medlemmar och tycker att intresserade ska
gå in på hemsidan för att läsa mer
om verksamheten och hur man
kan bli medlem.
– Dessutom är vi gärna med och
ger råd till pensionärsmedlemmar
som tycker att det skulle vara roligt
att starta en förening med Unionen Seniorer i någon annan småländsk stad. Vi kanske inte hinner
komma och hjälpa dem så mycket,
men vi ger gärna råd och tips.
Ett medlemskap i Unionen
Seniorer i Jönköping kostar 120
kronor per år. Mer information
och kontaktformulär finns på
hemsidan www.unsen.dinstudio.
se mer information om Unionen
Seniorer i hela Sverige hittar du på
www.unionenseniorer.se.

Familjedag hos Pippi och Emil
Söndag den 16 juni 2019 kommer Unionen Smålands
familjedag att hållas i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.
Som medlem i Unionen Småland får du möjlighet att köpa
biljetter till rabatterat pris. Mer information och länk till
biljettförsäljningen kommer att skickas ut via e-post i mars.
Begränsat antal biljetter så först till kvarn gäller. Se till att du
har rätt mejladress registrerad hos oss för att vara säker på
att du inte missar erbjudandet.

Ett 50-tal företrädare för småländska Unionenklubbar samlades den
6 november i Växjö för att lära sig mer om och diskutera befintliga och
framtida avtal.
I fokus stod den kommande avtalsrörelsen och processen för hur nya
avtal förhandlas fram.
Deltagarna fick också diskutera i mindre grupper och sedan ställa frågor
till Unionens ombudsmän Anders Westholm, Jakob Danielsson och till
Krister Strålberg (bilden), senior förhandlare på förbundskontoret, om
konkreta situationer och frågor som de hade stött på i sitt fackliga arbete.
Henrik Vahldiek, ordförande i regionstyrelsen, informerade också om
den kommande kongressen, regionrådet och vårens förbundsråd som har
att avhandla avtalsfrågor.

Förbered dig för regionrådet i Jönköping Kongress och
Den 10–11 april hålls Unionen
Smålands regionråd i Jönköping.
Då utser de valda ombuden vilka
som ska representera Smålands
medlemmar i regionstyrelsen, som
ombud till förbundsrådet och till
a-kassan. Regionrådets ombud
väljer också
valberedning
och andra för
årsmöten vanliga
frågor.

Vem vill du ska representera dig i
regionstyrelsen? På unionen.se kan
du nominera till olika befattningar
senast den 31 januari.
Du kan också skriva motioner
till regionrådet. De ska skickas till
smaland@unionen.se senast den 28
februari.
Kom ihåg att välja era ombud till
regionrådet på klubbens årsmöte
och rapportera in dem via medlemswebben.

förbundsråd 2019

Under nästa år håller Unionen
kongress. Den 6–11 oktober
träffas Unionens 260 kongressombud i Malmö för att besluta
om Unionens verksamhet de
kommande fyra åren.
Den 17–18 juni hålls förbundsråd med avsikt att
behandla avtalsfrågor. Mer
information finns på unionen.se

Ledarskapsutbildning för dig som är ordförande i en klubb
Under 2019 kommer Unionen
Småland att genomföra utbildningen Att utveckla ditt fackliga
ledarskap. Målgruppen är du som
är ordförande och vice ordförande
i klubben.
Förmiddagen kommer att handla
om ledarskapet och din ledarstil. Vi

kommer att ta upp situationsanpassat ledarskap, villkor för att kunna
leda en grupp och hur olika verktyg
stöttar dig i ditt ledarskap. På eftermiddagen arbetar vi med era egna
vardagsfrågor och exempel genom
gruppvis coachning. Blandningen
mellan teori och praktisk tillämp-

Kurser för förtroendevalda

Genom att gå en av Unionens kurser för förtroendevalda ökar du din kunskap och förutsättningarna för att du ska kunna bli mer framgångsrik i
förhandlingar och andra fackliga arbetsuppgifter.
Kurserna är F-märkta vilket innebär att du får
delta med bibehållen lön. Tänk på att meddela din
arbetsgivare minst två veckor i förväg.
Fullständigt kursutbud och anmälan på

www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter

ning är central i denna
utbildning.
Håll utkik på unionen.se under Kurser
och aktiviteter i region
Småland där kurstillfällena kommer att dyka upp så snart
datumen är bokade.

Utveckling för klubbstyrelser

Känner ni att ni som klubbstyrelse står och stampar
och inte får någon riktig struktur på ert arbete? Då kan
kursen Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS) vara
något för er. Kursen hålls för enbart er styrelse och syftar
till att ni ska få jämnare arbetsfördelning inom gruppen, lära känna varandra bättre, en bättre struktur på
ert arbete i styrelsen och tydligare roller. Om det låter
intressant kan ni skicka e-post till Unionen Smålands
ombudsman maria.loventvos@unionen.se så ger hon er
mer information om kursen.

Logga in på unionen.se och se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du loggar enklast in genom att använda ditt mobila BankID.

Avtal i fokus på ordförandekonferens

Gå en kurs och bli en bättre chef
Unionen ger en mängd kurser som riktar sig till dig
som chef för att du ska kunna utvecklas i ditt chefsskap
och bli mer framgångsrik i din ledarroll. Under 2019
ges följande kurser i Unionen Smålands regi. Håll utkik
i din mejlbox och på webben efter mer information
och datum för kurserna.

• Arbetsrätt för chefer
• Better Work Environment
• Chefens arbetsmiljöansvar

•
•
•
•
•

Alla chefskurser, mer information
och anmälan på www.unionen.se

Coachande förhållningssätt
Ge och ta emot feedback
Hålla lönesamtal
Medvetet ledarskap
Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste
verktyg

Ta chansen att få kostnadsfri personlig coachning!
Från och med
nästa år kan du som
medlem i Unionen
Chef ta del av ett fint
erbjudande. I ditt
medlemskap ingår
numera möjligheten
att bli coachad av en
av Unionens professionella coacher.
Det handlar inte i

första hand om karriärcoachning
– även om ni kan nudda vid det
om du önskar det – utan det är
snarare personlig coachning.
Kanske vill du hitta mer balans
i livet eller få hjälp att hitta en
riktning i de val du gör i livet.
Coachningstjänster kan du få
betala flera tusen kronor för om
du anlitar en extern coach. Hos
Unionens utbildade coacher är det

Försäkringsinformation
Som medlem i Unionen är du välkommen att delta på våra informationsträffar om försäkringar och din framtida
pension. Föreläsningarna är gratis och
personer som ännu inte är medlemmar i Unionen är också välkomna. På
unionen.se under Kurser och aktiviteter hittar du aktuella tillfällen.

Välkommen!
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kostnadsfritt som en del av ditt
medlemsskap i Unionen Chef.
Om du vill veta mer om vad
coachning innebär och om det
kan vara något för dig är du varmt
välkommen att kontakta någon
av Unionen Smålands coacher
genom att skicka e-post till dem
på ann.ljungdahl@unionen.se eller
kent.karlsson@unionen.se.

Få svar av Unionens medlemsservice
Om du har frågor eller
behöver rådgivning ringer
du 0770–870 870 för
att få hjälp av Unionens
medlemsservice. Det går
också bra att skicka in din
fråga via ett formulär på
www.unionen.se/skickadin-fraga.
Har du missat information och erbjudanden från
Unionen? Då kanske du
har spärrat din e-post för

utskick från oss. Skicka
e-post till smaland@unionen.se och be oss häva
spärren så riskerar du inte
att missa något. Logga
också in på www.unionen.
se med ditt mobila
BankID och kontrollera
att vi har rätt e-postadress
till dig.
Och du har väl gillat
Unionen Småland på
Facebook!

