
Nomineringar senast 31 januari - Regionråd 19 april

Information från valberedningen i region Norrbotten

Påverka Unionen - ditt fackförbund
Unionen är en medlemsstyrd organisation och du kan påverka förbundets utveckling genom att engagera dig på olika sätt. Ett är att 

själv gå in i ett förtroendeuppdrag lokalt, regionalt eller centralt, ett annat att nominera någon annan till uppdrag.
19 april 2018 arrangerar Unionen Norrbotten Årsmöte/regionråd i Luleå. Då möts Unionens medlemmar i länet för att diskutera 

regionens verksamhet, lyssna på intressanta föreläsare, umgås och välja representanter till olika uppdrag.
Inför regionrådet kan alla medlemmar nominera till de olika förtroendeposterna. 

I detta blad finner du information om hur nomineringen går till. 
Vi vill även passa på att påminna om att skicka in motioner till regionrådet. Sista dag för motioner är 28 februari.

Vid frågor kontakta Malin Nordlund, 0920-23 35 16 eller malin.nordlund@unionen.se

  Val att nominera till 2018
• Regionstyrelseledamöter (6) och suppleanter (4)
• Ungdomsombud (mötet beslutar om antal, nu 3)
• Revisor (1) och revisorssuppleanter (2)
• Ombud till förbundsråd (3) och suppleanter (3)
• Ombud till kongress (3) och suppleanter (3)
• Valberedning (5) och suppleanter (2)
• Ombud till A-kassans stämma (2) och  

suppleanter (2)

  Valberedningen (samtliga skall väljas)

Ledamöter
Robert Karlsson  SSAB
Ingela Niva  LKAB
Katarina Björnfot  Kalix Tele 24
Elisabeth Johansson Kalix Tele 24
Malin Johansson  ALS Scandinavia

Suppleanter
Ola Leander  Vision
Martin Alveblom  LKAB

Så nominerar du
   
Den du nominerar måste vara tillfrågad och ha accep-
terat nomineringen, som ska ha kommit in  
till oss senast 31 januari 2018.

Från (ditt namn eller klubben) vill vi nominera följande:

Till (uppdrag) nominerar vi (namn)

Skickas till  info.norrbotten@unionen.se
märk e-posten ”Valberedning”

  Regionstyrelsen
Ordförande
Sonja Johansson  SSAB   1 år kvar
   
Ledamöter
Åsa Andersson  Quality Hotel  1 år kvar
Niklas Johansson  OPUS Bilprovning 1 år kvar
Ulrica Johansson   Gestamp Hardtech 1 år kvar
Mats Johansson  ElTel   1 år kvar

Sakari Alanko  LKAB   mandat upphör
Robert Holmström SSAB   mandat upphör
Micaela Nordström TeliaSonera  mandat upphör
Carina Sandström Wibax   mandat upphör
Kerstin Råberg  ALS Scandinavia  mandat upphör
Robert Strömbäck BillerudKorsnäs  mandat upphör

Suppleanter
Thomas Elowson  Telemäklarna  mandat upphör
Alf Sandin  BillerudKorsnäs  mandat upphör
Kristoffer Persson  Inspecta   mandat upphör
Jari Hyvärninen  IKEA Haparanda  mandat upphör

Ungdomsombud
Henna Kynkäänniemi Kalix Tele 24  mandat upphör
Charleene Pettersson Webhelp   mandat upphör
August Tapojärvi  Radiotjänst  mandat upphör
 



Alla kan nominera – nominera någon du har förtroende för 
Fundera på vem du tycker ska representera dig och regionens över 11 000 medlemmar i regionstyrelsen, på 
förbundsrådet och a-kassans stämma. Alla medlemmar har rätt att nominera. Du kan nominera vem som 
helst till de olika uppdragen, förutsatt att personen är medlem i Unionen respektive Unionens  
a-kassa. 

Tänk på att du måste fråga den du vill nominera om de är intresserade att ta ett uppdrag. 

Skicka in ett förslag – en motion

Det fina med en medlemsdriven organisation är bland annat att alla medlemmar har rätt att påverka. Det gör 
du till exempel genom att skicka in motioner (förslag) som sedan behandlas på regionrådet. Skickas till: info.
norrbotten@unionen.se Sista datum för motioner är 28 februari 2018.

På www.unionen.se hittar du exempel på motioner och tips på hur du själv skriver en motion. 

Regionens  
demokratiska  

process


