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Välbesökt regionråd  
trollband i Kalmar
Rekordmånga ombud kom till Unionen Små-
lands regionråd när det hölls i Kalmar den  
19-20 april. Ombuden valde om Anette Eriks-
son, Oskarshamn, som ordförande för regio-
nen och valde dessutom tre nya suppleanter 
i Theresé Pettersson, Kalmar, Anna-Karin 
Cederstrand Karlsson, Vimmerby, och Birgitta 
Angeland, Kalmar. Konferencier för de båda 
dagarna var trollkarlen och buktalaren John 
Houdi som bjöd på magiska trick och rev ned 
skratt med sitt buktalande under så väl konfe-
rensen som middagen på kvällen. Dessutom 
höll flera föreläsare intressanta föredrag.



Arbetet i avtalsrörelsen, hur det 
forskrider, vilka krav Unionen har 
ställt och hur arbetsgivarorganisa-
tionerna ställer sig till de kraven. 
Det var några av de ämnen som 
avhandlades på den ordförande-
konferens som hölls i Växjö i slutet 
av mars. 

Företrädare för klubbar i hela 
Småland hade tagit sig till Växjö för 
att delta på konferensen. En viktig 
fråga var den principöverenskom-
melse som slutits mellan Unionen 
och arbetsgivarförbundet Almega 
där flexpensionen var en viktig del 
av paketet.

Efter information från Unionen 
Smålands regionordförande Anette 
Eriksson om hur förhandlingarna 
fortskred, var det dags för grupp-
diskussioner och de förtroendeval-

da delades upp i två lokaler. Majori-
teten deltog i gruppdiskussioner 
om hur tillämpningen av deltagar-
nas pott- respektive processavtal 
fungerade i praktiken.

Övriga fick följa med Anette 
Eriksson för att få information om 
överenskommelsen med Almega 
och vad den innebär i detalj.

Dessutom berättade ombudsman 
Ann-Marie Johansson om före-
skriften om organisatorisk och  
social arbetsmiljö som fyllde ett år 
en vecka senare och ombudsman 
Kent Karlsson talade om erbju-
dandet av personlig coachning 
för förtroendevalda som Unionen 
erbjuder.

2017AVTAL

avtal2017.unionen.se

Ordförandekonferens  
om avtal, arbetsmiljö  
och flexpension

Kerstin byter  
förhandlingsbordet 
mot golfbanan
Genom åren är det många med-
lemmar och fötroendevalda som 
har träffat, fått hjälp av, arbetat 

tillsammans 
med och lärt sig 
mycket av Unio-
nen Smålands 
ombudsman 
Kerstin Pers-
son. Efter att 
ha varit fackligt 
engagerad eller 
anställd i nästan 
40 år går hon 
nu i pension. 

Kerstin har jobbat på Unionens 
Kalmarkontor. Officiellt slutar 
hon inte förrän till hösten, men 
redan nu lämnar hon genom att 
först ta en rejäl semester.
Hur började din resa inom 
facket och när?
– Jag började som skyddsombud 
inom SKTF 1980 när jag jobbade 
inom Uppvidinge kommun. Efter 
det blev jag projektanställd som 
regionalt arbetsmiljöombud inom 
dåvarande SIF i Växjö 2002 och 
sedan blev jag kvar. 
Finns det någon händelse under 
dina år som du minns med extra 
värme?
– Det finns så många händel-
ser som jag minns med värme, 
men det är svårt att plocka ut en 
speciell.
Vad har varit det bästa med att 
jobba inom Unionen?
– Att kunna ha möjligheten att 
hjälpa personer i deras olika 
situationer. Att ha så många goa 
kolleger och träffa så många trev-
liga personer i olika ärenden. 
Med vad ska du fylla din tid som 
pensionär?
– Jag ska ta dagen som den kom-
mer och se till att mitt handikapp 
i golf kanske förändras något  
– förhoppningsvis sjunker det.

Kerstin Pers-
son.



Logga in på unionen.se och se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Om
 du vill ha nytt lösenord kan du få det via unionen.se/logga-in. 

Utveckla dig själv med hjälp av en coach
Som förtroendevald inom Unio-
nen kan du ta del av det exklusiva 
erbjudandet att få personlig coach-
ning. 

Coachning är för dig som skulle 
vilja förändra något i ditt liv, men 
inte riktigt vet vad du ska börja 
med. Det kan också 
handla om att du vet 
vad du vill förändra, 
men behöver stöd för 
att kunna genomföra 
det. Kanske vet du inte 
vad du vill och behö-
ver hjälp med att hitta 
svaret. 

Det går till så att du 
och coachen träffas 
för ett första möte där 
ni stämmer av vad du 
behöver och vilken 
inriktning som pas-
sar för din coachning. 
Därefter lägger ni upp 
en plan för träffarna, 
vad ni ska prata om och 
hur många de ska vara. 
En träff varar i 1–1,5 
timme och brukar vara 

tre eller fyra till antalet.
Om du har ett uppdrag i en klubb 

eller som kontaktombud, arbets-
miljöombud eller arbetsplatsombud 
kan du få coachning. All coach-
ning är kostnadsfri för dig som är 
förtroendevald. Om du är nyfiken 

på coachning och vill anmäla dig 
eller har frågor om coachning kan 
du skicka e-post till kent.karlsson@
unionen.se eller ringa honom på 
0480–45 88 09.

Du som inte är förtroendevald 
har också möjlighet att få testa på 

det här med att bli 
coachad. Kent Karls-
son kommer att hålla 
ett antal föreläsningar 
i personlig utveck-
ling. Under  
föreläsningen får du 
en inblick och intro-
duktion i området. 
Varje deltagare får 
sedan ett arbetshäfte 
för att på egen hand 
kunna arbeta vidare 
med sin egen per-
sonliga utveckling. 
Föreläsningarna hålls 
främst under maj 
månad. Mer informa-
tion och anmälan 
på unionen.se under 
Kurser och aktivite-
ter.

Medlemserbjudande!
Unionens medlemmar kommer att erbjudas 
att köpa biljetter till ett rabatterat pris till någ-
ra av Kalmar FF:s hemmamatcher. De aktuella 
matcherna är mot IFK Göteborg, IFK Norr-
köping och Djurgårdens 
IF. Håll utkik i din e-post 
för erbjudandena. 

Lördagen den 13 maj 
är Unionen Småland 
matchvärdar när Kalmar 
FF möter BK Häcken. 
Kom och träffa oss på 
Guldfågeln arena och 
hjälp till att heja fram 
ditt favoritlag.

Logga in på unionen.se för att se till att du 
har en e-post registrerad. Om du har spärrat 
din e-post för utskick från Unionen kan du 
skicka e-post till smaland@unionen.se och be 
att spärren plockas bort.

Nytt nätverk för  
arbetsmiljöombud
Som arbetsmiljöombud kan arbetet ibland kännas 
ensamt. Dessutom kommer det ständigt nya regler och 
förordningar att förhålla sig till.

Därför startar nu ett nätverk för  
arbetsmiljöombud i södra Kalmar 
län.

Tisdag den 23 maj hålls den första 
nätverksträffen. Mötet är ett frukost-
möte mellan klockan 08.00–10.30  
i Unionens nya lokaler högst upp i 
Ångkvarnen i Kalmar – samma byggnad som Kalmar-
salen.

Temat för första träffen är de nya föreskrifterna om  
organisatorisk och social arbetsmiljö. Mer information 
och anmälan på unionen.se under Kurser och aktiviteter. 
Ni får under träffen även möjligheten att träffa andra 
arbetsmiljöombud och bygga egna kontaktnät.
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Utvecklingssamtalet 
Fasar du för utvecklingssamtalen? Känner dig osäker 
på hur de ska genomföras? Samtalen ska vara posi-
tiva och inte kännas som ett ok för att de ska vara 
fruktsamma och leda till bättre relationer och föra 
verksamheten framåt. Vi går igenom grundläggande 
tips för att du ska kunna känna dig bekväm i genom-
förandet och för att samtalet ska flyta och bli bra.
19 oktober – Elite Stora hotellet, Jönköping

Utbildningar Unionen Chef i höst Fler kurser, mer information och  
anmälan på unionen.se

Coachande förhållningssätt
Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar 
rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. 
Frågor som hjälper andra att komma fram till sina 
egna lösningar på en frågeställning eller utmaning. 

Det handlar om att lita till andras potential och 
förmåga, att ha nyfikenhet och viljan att ge förutsätt-
ningar för andra att lyckas och utvecklas.
2 november – Konferenscenter, Alvesta

Slå nummer 
0770–870 870 
till Unionen Småland

Unionen Småland har bytt 
telefonnummer. Om du har frågor 
eller behöver rådgivning ringer du  
0770–870 870 så får du hjälp av 
Unionens medlemsservice. Det går 
också bra att skicka in din fråga via 
ett formulär på unionen.se/skicka-
din-fraga.

Om du vill träffa en ombudsman 
gör du det enklast genom att boka 
en tid. Skicka e-post med dina  
kontaktuppgifter och kort beskriv-
ning av ditt ärende till  
smaland@unionen.se.

Har du missat information och 
erbjudanden från Unionen? Då 
kanske du har spärrat din e-post 
för utskck från oss. Skicka e-post 
till smaland@unionen.se och be 
oss häva spärren så riskerar du inte 
att missa något.

Och du följer väl 
Unionen Småland på 
Facebook!

Kurser och försäkringsinformation
De kurser som ges riktar sig till förtroendevalda i klubbar, arbets-

platsombud, arbetsmiljöombud och chefer som är medlemmar i Unio-
nen Chef. Försäkringsinformationerna är öppna för alla medlemmar, 
men även för personer som ännu inte medlemmar i Unionen.

Här nedan listas ett urval av årets kurser och informationstillfällen.
Fullständigt kursutbud, kurstillfällen, information och tillfällen för 

försäkringsinformation hittar du på unionen.se under Kurser och akti-
viteter.

• Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö  
– 10 oktober Växjö

• Coachande förhållningssätt – för dig som förtroendevald 
– 27 september Karlshamn

• Din pension – maj/juni Värnamo, Jönköping, Gislaved
• Facklig introduktion för arbetsplatsombud  

– 23 maj Jönköping, Kalmar, Växjö
• Inspiration för lokala valberedare  

– 28 september, Karlshamn
• Lönekartläggning – 28 september, Växjö
• Med rätt att vara olika – 3 oktober, Växjö

Fullständigt utbud hittar du på unionen.se/kurser-och-aktiviteter.


