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Regionråd med humor
och många viktiga val

Omkring 150 ombud från Unionen Smålands klubbar
samlades den 24–25 april i Växjö konserthus till regionråd. Där utsåg de regionstyrelse för 2018 och valde
bland annat ombud och suppleanter till kongress och
förbundsråd.
Konferencier för båda dagarna var komikern, författaren och journalisten Karin Adelsköld.
Regionrådet gästades också av förbundsordförande
Martin Linder, tankesmedjan Futurions vd Ann-Therése Enarsson och Unionens biträdande förhandlingschef
Nicola Lewis.

Familjedag bland cowboys och banditer

Lördagen den 16 juni är det dags
för Unionen Smålands årliga familjedag. Det här året kommer den att
äga rum bland cowboys, skurkar,
hjältar och nybyggare i vilda västernstaden High Chaparral.
Den 13 mars skickades information och länk till biljettförsälj-

ningen ut till alla medlemmar i
Unionen Småland via e-post. Om
du inte har sett utskicket kan det
ha hamnat bland din skräppost.
Det kan också vara så att du inte
har en e-postadress registrerad hos
Unionen eller att den registrerade
e-postadressen inte längre stämmer.

Erbjudande på fotbollsbiljetter
Unionen Smålands medlemmar får under fotbollssäsongen
2018 möjligheten att köpa
biljetter till fyra av Kalmar FF.s
hemmamatcher till rabatterat
pris. De aktuella matcherna är:
•
•
•
•

Kalmar FF – Djurgårdens IF
Kalmar FF – IFK Göteborg
Kalmar FF – AIK
Kalmar FF – IFK Norrköping

Matchdatum är ännu inte satta, men håll utkik i
din e-post efter mer information och länk till det
rabatterade erbjudandet. Varje medlem får köpa
max fyra biljetter till respektive match.

Logga in med ditt mobila BankID
på unionen.se för att kontrollera att
vi har rätt uppgifter om dig.
Om du har frågor om biljetterna
kan du skicka e-post till konferens@
highchaparral.se. Hittar du inte
utskicket? Mejla smaland@unionen.
se så skickar vi det igen.

Backyard Babies till specialpris

Rock ’n’ rollorkestern Backyard Babies gör endast
tre spelningar i Sverige under sin sommarturné.
Ett stopp blir i Kalmar. Lördag den 26 maj kommer
de hårt rockande smålänningarna till Kalmarsalen.
Som medlem i Unionen Småland får du nu chansen
att se dem till rabatterat pris.
Efter konserten fortsätter festkvällen på Glasverandan där Dregen kommer att spela skivor.
Unionenmedlemmar får 100 kronor i rabatt på
konsertbiljetten. Begränsat antal biljetter.
På Unionen Smålands Facebooksida kommer en
länk till erbjudandet att publiceras. Det går också
bra att köpa biljetten hos Kalmar BiljettCentrum
i Kalmarsalen eller via telefon 0480-42 10 10 och
uppge ”Unionen”. Kontakta Kalmar BiljettCentrum
om du har frågor om erbjudandet.

Medlemsföreläsning: Dödshot och glitter
Linnéa Claeson är handbollsproffset och föreläsaren som
blev rikskändis när hon grundade det populära och mycket
uppmärksammade Instagramkontot Assholesonline där
hon medvetandegör sexuella trakasserier, näthat och bemöter kränkningar med en stor portion humor.
I hennes inspirerande föreläsning ”Dödshot och glitter”
pratar Linnéa, både högt och lågt om ämnen som civilkurage, att stå upp mot alla former av trakasserier, jämställdhet,
sexuella övergrepp och hur den alltmer sexistiska reklamen
har påverkat oss
I oktober kommer hon och föreläser för Unionens
medlemmar. Håll utkik i din e-post och på unionen.se för
exakta datum och anmälan till föreläsningarna som är kostnadsfria för medlemmar i Unionen Småland.

Kurser för dig som är förtroendevald
De kurser som ges riktar sig till förtroendevalda i klubbar, arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud. Här nedan
listas ett urval av årets kurser.

Fullständigt utbud hittar du på
unionen.se under Kurser och aktiviteter.

Lönekartläggning

Inspiration för lokala
valberedare

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.

25 september – Växjö

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben
eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi
kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

Ur innehållet
• Uppdraget som valberedare
• Att rekrytera en förtroendevald – intervjusituation
• Planering och genomförande av valberedningsuppdraget

Facklig grundkurs för förtroendevalda

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag
och innehåller de grundkunskaper du behöver för att
gå Unionens övriga kurser.

25 september – Karlshamn

10 oktober – Karlshamn, 20 november – Kalmar

Coachande förhållningssätt

Omorganisation MBL/LAS i praktiken

27 september – Karlshamn

16 oktober – Alvesta

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.

Med rätt att vara olika

Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera
olika former av diskriminering. Du får även verktyg för
hur du kan arbeta med aktiva åtgärder för att kartlägga
och åtgärda diskriminering på din arbetsplats.

3 oktober – Växjö, 27 september – Jönköping

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska
börja förhandla. Lagtexternas teori omsätter vi till
praktiska övningar och konkreta diskussioner. Kursen
är aktuell och användbar oavsett konjunktur och vilken
situation företaget befinner sig i.

Nycklar i framgångsrik kommunikation

Du får möjlighet att fördjupa din kompetens
i kommunikation i möten, ett värdefullt verktyg
i dialogen med både medlemmarna och arbetsgivaren.

18 oktober – Karlshamn

Utbildningar Unionen Chef i vår

Fler kurser, mer information och
anmälan på unionen.se

Maxa snacket – led digitalt
Välkommen på en föreläsning om hur du som chef
når framgång genom digital kommunikation. Karin
Zingmark är aktuell med boken Maxa snacket, en
ledarskapsbok som utnämnts till en av de mest läsvärda i sin genre just nu. Karin delar med sig av konkreta
tips och råd om hur du kan ta en digital ledning.
Mer information och anmälan på unionen.se. Unionen bjuder på lunch. Uppge i din anmälan om du
behöver eventuell specialkost. Sista dagen att anmäla
dig är den 20 maj.

30 maj – Vida Arena, Växjö

Rekryteringskurs för chefer

Hur hittar du rätt person till rätt plats? Välkommen till
en kurs i kompetensbaserad rekrytering där du lär dig
en bra metod för detta.

29 april – Jönköping

Coachande förhållningssätt

Ett coachande förhållningssätt innebär att du
intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna
frågor.

9 oktober – Älmhult

Utvecklingssamtalet

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och
uppföljning på individ- och organisationsnivå.

17 oktober– Kristianstad, 13 november – Växjö

Har vi rätt e-postadress till dig?
Du vet väl om att du kan logga in på unionen.se med hjälp av ditt mobila
Bank ID. Där kan du se vilka uppgifter som finns registrerade och ändra om
det är någon uppgift som inte stämmer.
Se till att du har en korrekt e-postadress registrerad för att inte gå miste om
information och förmånliga erbjudanden som billigare biljetter till teaterföreställningar, sportevenemang eller vår familjedag.
Om du har spärrat din e-post för utskick från Unionen kan du häva den genom att skicka
e-post till smaland@unionen.se och meddela att du vill få utskick från Unionen Småland.
Och du gillar väl Unionen Småland på Facebook?
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