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Unionen Värmlands  
regionråd 2018
Regionrådet är Unionen Värmlands årsmöte och hålls nästa gång onsdagen den 18 april 
2018. Här möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse, revisorer, ombud 
till kongress och a-kassans stämma. 

Du som väljs till regionrådsombud kommer att få mer specifik information 
och en kallelse när mötet närmar sig. Det är viktigt att du kommer, eftersom 
det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som 
ska leda Unionen Värmland.

Praktisk information och kallelse
Tid och plats: 18 april 2018 kl 17-21 inkl middag. Nöjesfabriken i Karlstad.

För vem: du som väljs till regionrådsombud av medlemmarna på din klubb 
eller arbetsplats. Du som inte har arbetsplats eller klubb kan väljas som om-
bud på ett särskilt möte i januari 2018.

Frågor om regionrådet besvaras av:  
Magnus Hildebrand, magnus.hildebrand@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av:  
Dan Eriksson, valberedning.varmland@unionen.se

Alla medlemmar är välkomna att delta vid middag, föreläsning och region- 
råd (utan rösträtt).  
 
Anmälan senast den 4 april på:  
www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök region Värmland + Regionråd.

KALLELSE TILL REGIONRÅDSOMBUD 
- och dess suppleanter

Anmälan: se ovan

mailto:magnus.hildebrand%40unionen.se?subject=
mailto:valberedning.varmland%40unionen.se?subject=
http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/regionrad-arsmote/2018-04-18-karlstad-2003901
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Så här påverkar du  
Unionen
Välj ombud
Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på klubbens 
årsmöte*. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. 

Om ni har ett arbetsplatsombud på din arbetsplats är det vanligtvis hen som kallar till 
medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också ta initiativ och kalla till ett med-
lemsmöte på arbetsplatsen för att välja regionrådsombud.

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till regionrådet 
på ett medlemsmöte i januari 2018. Bjud in till medlemsmötet, välj ombud och skicka 
mötesprotokollet senast den 31 januari 2018 till varmland@unionen.se

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du till ett 
särskilt möte** där ni kan välja ombud till regionrådet i april bland de som närvarar.

Datum
* Klubbens årsmöte ska hållas senast den 28 februari 2018. Det finns beskrivet i  
Unionens stadgar. Kom ihåg att direkt efter klubbens årsmöte registrera alla poster i 
klubben på Unionens medlemsadministrationssida:  
www.unionen.se/fortroendevald/klubb/medlemsadministration

**För studerandemedlemmar, egenföretagare och arbetssökande hålls ett medlems-
möte på Unionen Värmlands regionkontor den 17 januari 2018 kl 17.00. Anmälan till 
mötet görs på www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Nominera
Alla medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nominera. Vem som helst kan 
nomineras (föreslås) till de olika uppdragen förutsatt att personen är yrkesverksam 
medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem i Värmland. Pensionärs- 
medlemmar kan inte nomineras. Längre fram i det här dokumentet kan du se vilka 
förtroendeuppdrag du kan nominera till. Glöm inte att fråga den du vill nominera om 
hen vill ta uppdraget! Nominera direkt på Unionens webb (sök på ”nominera Värm-
land”), via blanketten på näst sista sidan i det här dokumentet eller via mejl till:  
valberedning.varmland@unionen.se

Du kan nominera från och med 1 november 2017 till och med 31 januari 2018. 

Motionera
Det fina med en medlemsdriven organisation är att alla medlemmar har möjlighet att 
påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner (förslag). En motion är 
ett förslag vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma. Motionen tas sedan upp 
på regionens årsmöte. Tips på hur du skriver en bra motion finns på Unionens webb-
sida (sök på ”motion”). Motioner skickas till: varmland@unionen.se. Sista datum för 
att skicka in motioner är 28 februari 2018.

mailto:varmland%40unionen.se?subject=Valt%20ombud%20p%C3%A5%20medlemsm%C3%B6te%20d%C3%A4r%20klubb%20saknas
http://www.unionen.se/fortroendevald/klubb/medlemsadministration
http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter
mailto:valberedning.varmland%40unionen.se?subject=Nominering%20V%C3%A4rmland
mailto:varmland%40unionen.se?subject=Motioner%20till%20Regionr%C3%A5det
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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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Du väljer vem som  
leder Unionen Värmland
Regionstyrelsen är Unionen Värmlands högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. Den ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och 
anpassas till vad Unionen i Värmland ska åstadkomma under året. Styrelsen följer 
sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar unga Unionen- 
medlemmars intressen i regionstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen i förbundet. 
Förutom regionstyrelse kan du också välja revisorer, valberedning, ungdomsombud 
i regionstyrelsen, kongressombud, förbundsrådsombud och ombud till a-kassan. 
Känner du till någon som passar för att representera Värmland med cirka 16 000 
medlemmar, i frågor som rör arbetslivet? Använd då gärna den nominerings- 
blankett som du hittar längre bak här i handlingarna. Välkommen att nominera!

Unionen- 
hockey

Chefs- 
kurser

Du är  
ditt eget  

varumärke
Utbildningar 

för  
förtroende- 

valdaI huvudet  
på  

Claes  
Malmbarg

Här är några  
exempel på aktiviteter  

vi haft under 2017
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Val av regionstyrelse
Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen ett år till.  
Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan nominera 
samma person till flera olika poster. 

 
Ordförande             Mandatperiod t.o.m.      Tackat ja till omval

Thomas Andersson - Telia Sverige AB, Karlstad    2019.04             -

Ordinarie ledamöter
Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB, Karlstad   2018.04            Ja 
Mattias Wall - Radix  Kompetens AB, Karlstad    2018.04            Ja 
Sadeta Andersson, Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2018.04            Ja 
Jan Gustavsson - Valmet AB, Karlstad    2018.04            Ja 
Pär Wulcan - Fire Fighting Systems Sweden AB, Åmål   2019.04    avgår 2018.04      
Niklas Sandberg - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 2019.04            - 
Sofie Ytterström - Karlstad     2019.04            - 
Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors    2019.04            -

Suppleanter
Jolanta Wozniak - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2018.04            Ja 
Sofia Blixt - AB Byggbeslag, Karlstad    2018.04            Ja 
Linda Svärd Schönnberg - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2018.04            Ja 
Magnus Siljerud - IT Hantverkarna Sverige AB, Karlstad   2018.04    avgått 2017.10 
Kristina Rosenberg Johansson - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall 2018.04            Ja

Ungdomsombud
Therese Lerjestam - Funktionsrätt Värmland, Karlstad   2018.04            Nej



8

Dagordning   
§ 1 Regionrådet öppnas 

§ 2 Val av Regionrådsutskott enligt stadgar § 5.6  
 PAUS + föreläsare Ninni Länsberg  
 Regionrådet återupptas 

§ 3 Upprop (avprickade ombud utgör röstlängd) 

§ 4 Mötets behöriga kallande 

§ 5 Val av mötesordförande 

§ 6 Val av mötessekreterare 

§ 7  Val av två justerare tillika rösträknare 

§ 8 Godkännande av dagordning 

§ 9 Inkomna motioner  
 - till regionstyrelsen under året 
 - till regionrådet 
 - till förbundsrådets årsmöte 

§ 10 Verksamhetsrapport 2017 

§ 11 Regionstyrelsens berättelse 2017 

§ 12 Regionrevisorernas Granskningsberättelse 2017 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2017 

§ 14 Beslut om styrelsearvode för 2018 

§ 15 Beslut om revisorsarvode för 2018 

§ 16 Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen 2018 

§ 17 Fastställande av antalet suppleanter i regionstyrelsen 2018 

§ 18 Fastställande av antal ungdomsombud 2018 

§ 19 Fastställande av antal revisorer samt revisorsuppleanter 2018 

§ 20 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i valberedningen 2018 

§ 21 Val av 
  – regionstyrelseledamöter för två år 
  – fyllnadsval av regionstyrelseledamot för ett år 
  – regionstyrelsesuppleanter för ett år, inträder i den ordning som bestäms vid valet 
  – ungdomsombud till regionstyrelsen för ett år 
  – verksamhetsrevisor för två år 
  – verksamhetsrevisorssuppleant för ett år 
   – 6 ombud till kongressen för fyra år 
  – 6 suppleanter till kongressombuden för fyra år 
  – 3 ombud till förbundsrådet för ett år 
  – 3 suppleanter till förbundsrådet för ett år, inträder i nämnd ordning vid valet 
  – ordinarie ledamöter till valberedningen för två år 
   – suppleanter till valberedningen för ett år   

§ 22 Presentation av Regionstyrelsen 2018 

§ 23 Avtackningar 

§ 24 Mötets avslut
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Motioner  

Motioner till regionrådet  
Inga motioner har inkommit.

Motioner till förbundsrådet  
Varje år, förutom kongressår, hålls förbundsråd. Förbundsrådets uppgift är att vara ett års-
möte där årsmötesformalia som exempelvis årsredovisning och ansvarsfrihet för föregående 
verksamhetsår behandlas, samt ett forum för förbundets aktuella frågor. Till ett förbundsråd 
kan medlemmar enskilt eller i grupp skicka in motioner.  
 
Till förbundsrådet finns två olika sorters motioner som kan lämnas in, förbundsrådsmotion 
att skickas in 1 november - 31 december och avtalsmotion som ska vara inlämnad till för-
bundskontoret senast två månader innan mötet. 
 
All information och även tips på hur du skriver en motion finns på demokrati.unionen.se/
motionera 
 
 
Fem motioner har inkommit. 
 
I enlighet med § 9.6 mom 3 i stadgarna bifogas här separata länkar till de motioner som 
inkommit till förbundsrådet i maj 2018, med förbundsstyrelsens yttranden.  
 
Motionerna finns även samlande på Unionens demokratiwebb:  
demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Sidor/Handlingar.aspx 
 
 

18.01 -  Motion FR - Motion ang leasingbilsavtal 
18.02 - Motion FR -Återta LSS 
18.03 - Motion FR - Ersättn försäkringskassan 
18.04 - Motion FR - Samverkan inom TYA 
 18.05 - Motion FR info Sv modellen till nyanlända

Motioner och förslag till regionstyrelsen  
Inga motioner eller förslag har inkommit.

https://demokrati.unionen.se/motionera/Sidor/default.aspx
https://demokrati.unionen.se/motionera/Sidor/default.aspx
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Sidor/Handlingar.aspx 
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Documents/18.01%20-%20Motion%20FR%20-%20Motion%20ang%20leasingbilsavtal.pdf
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Documents/18.02%20-%20Motion%20FR%20-%c3%85terta%20LSS.pdf
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Documents/18.03%20-%20Motion%20FR%20-%20Ers%c3%a4ttn%20f%c3%b6rs%c3%a4kringskassan.pdf
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Documents/18.04%20-Motion%20FR%20-%20Samverkan%20inom%20TYA.pdf
http://demokrati.unionen.se/forbundsrad/omforbundsrad2018/Documents/18.05%20-Motion%20FR%20info%20Sv%20modellen%20till%20nyanl%c3%a4nda.pdf
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Val av revisorer
Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till. Du kan 
nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan nominera 
samma person till flera olika poster.

Ordinarie            Mandatperiod t.o.m.      Tackat ja till omval

Stefan Henrikson - Karlstad    2018.04            Nej 
Tomas Carlsson - Svensk Mediakonsult i Karlstad AB  2019.04  -

Suppleanter
Mikael Jonsson - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2018.04 Ja till ordinarie 
Per Hallström - CGI Sverige AB, Karlstad   2018.04  Ja
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Val av kongressombud
Vart fjärde år har Unionen kongress där 260 ombud från hela landet deltar. 
Kongressen är högsta beslutande organ i Unionen och pekar ut förbundets 
inriktning kommande kongressperiod. På kongressen beslutar ombuden 
om motioner, förbundets politiska plattformar, ekonomi, handlingsprogram 
och stadgar. Kongressen väljer också vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, 
förbundsrevisorer och den nationella valberedningen.  
 
Unionen Värmland har fram till Regionrådet i april 2018, 7 st ordinarie 
ombud och 7 st suppleanter. Alla poster har en mandatperiod på 4 år. Den 
31 januari 2018 görs en ny procentuell fördelning. För vår region ska nu 6 st 
ordinarie ombud och 6 st suppleanter väljas på 4 år. 
 
 
Ordinarie i tur att avgå
Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB
Mats Byström - AcelorMittal Construction Sverige AB
Thomas Andersson - Telia Sverige AB
Mattias Wall - Radix Kompetens AB
Sadeta Andersson - Nordic Paper Bäckhammar AB
Pär Wulcan - Fire Fighting Systems Sweden AB
Christer Fahlén - Opus Bilprovning AB

Suppleanter i tur att avgå
1. Linus Granzell - Atea Sverige AB
2. Fredrik Loiske - PEC Sweden AB
3. Sandra Holmberg - PED Karlstad AB
4. Maria Andersson - Resia AB
5. Lena Odh - Gourmetboden Karlstad AB
6. vakant 
7. vakant
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Val av förbunds- 
rådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud 
från hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberät-
telse och diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även 
ledamöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar 
med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och 
samverkansrådet PTK. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en särskild 
funktion då det sätter upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsför-
handlingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets 
branschdelegationer*. Unionen Värmland har 3 ordinarie ombud och 3 
suppleanter i förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegation utses av förbundsrådet som har att behandla avtals- 
frågor. Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför  
avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.

 
 
Ordinarie i tur att avgå
Thomas Andersson - Telia Sverige AB, Karlstad
Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB, Karlstad
Pär Wulcan - Fire Fighting Systems Sweden AB, Åmål

Suppleanter i tur att avgå
(i rangordning)
1. Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors
2. Sofie Ytterström - Karlstad
3. Sadeta Andersson - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn



12 13

Presentation  
valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande.  
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet  
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

Valberedningen har även efter det att nomineringstiden gått ut den 31 januari  
rätt att föreslå kandidater. Valberedningen kontaktar de nominerade och tar  
fram förslag som, tillsammans med övriga möteshandlingar, skickas till region- 
rådsombuden senast fjorton dagar före regionrådet. 

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region- 
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning.  
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger inte  
fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar som sedan 
lämnas till regionrådsutskottet. Nominering av ledamöter till valberedningen  
kan ske fram till och under årsmötet. Använd blanketten på nästa sida eller skicka  
dina nomineringar till: valberedning.varmland@unionen.se

 

Sammankallande            Mandatperiod t.o.m.     Tackat ja till omval

Dan Eriksson - Securitas Sverige AB, Karlstad     2018.04           Nej

Ledamöter
Therese Häll - MVG Kristinehamn AB, Kristinehamn   2018.04            Ja
Viktoria Johansson - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2019.04              avgått under året
Maria Andersson - Resia AB, Karlstad    2019.04  -
Lena Odh - Gourmetboden Karlstad AB, Karlstad   2019.04  -
Lars Börjesson - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 2019.04  -

mailto:valberedning.varmland%40unionen.se?subject=
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Valberedningens förslag 
 
På följande sidor kommer valberedningens förslag presenteras över val av funktionärer att 
väljas vid regionrådet i Unionen Värmland. Se sid 6 om vilka som kvarstår. 
 

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och är under tiden mellan regionråden regionens 
högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om verksamhet och budget inom de ramar som 
förbundets valda nationella organ anger. Styrelsen beslutar om bemanning på regionkontor.  
 
 

Fyra regionstyrelseledamöter för två år  
Jessica Södersten  Nya Wermlandstidningen AB   Omval 
Mattias Wall   Radix  Kompetens AB    Omval 
Sadeta Andersson  Nordic Paper Bäckhammar AB   Omval 
Jan Gustavsson   Valmet AB          Omval 
 

En regionstyrelseledamot fyllnadsval för ett år 
Niklas Stålebring  Servicon AB           Fyllnadsval 
 

Fyra regionstyrelsesuppleanter för ett år 
- att inträda i den ordning som bestäms vid valet  
1 Jolanta Wozniak  Nordic Paper Bäckhammar AB   Omval 
2 Sofia Blixt   AB Byggeslag     Omval 
3 Linda Svärd Schönnberg Stora Enso Skoghall AB    Omval 
4 Kristina Rosenberg Johansson Stora Enso Skoghall AB    Omval  
         

Ungdomsombud för ett år  
Daniel Alm   Servicon AB     Nyval 
 

En revisor för två år  
Revisorerna ska löpande granska styrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll och 
övriga handlingar som berör verksamheten. Revisorerna har rätt att ta del av styrelsens  
handlingar när de så önskar.   
Mikael Jonsson   Stora Enso Skoghall    Nyval 
 

Två revisorsuppleanter för ett år  
Dan Eriksson   Securitas Sverige AB    Nyval 
Per Hallström   CGI Sverige AB     Omval 
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Valberedningens förslag forts.   
Kongress  
Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. Totalt 260 ombud träffas vart 
fjärde år och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver. Kongressen beslutar också 
om ekonomi, stadgar, handlingsprogram, förbundets politiska plattformar, medlemsav-
gifter och väljer förbundsstyrelse. Grunden är motioner från medlemmar, regioner och 
förbundsstyrelse. Nästa ordinarie kongress hålls 2019. Extrakongresser kan hållas fram 
till dess. 
 
Sex ordinarie kongressombud för fyra år   
Thomas Andersson  Telia Sverige AB 
Jessica Södersten  Nya Wermlandstidningen AB 
Mattias Wall  Radix Kompetens AB 
Sadeta Andersson  Nordic Paper Bäckhammar AB 
Christer Fahlén  Opus Bilprovning AB 
Jolanta Wozniak  Nordic Paper Bäckhammar AB 
 
Sex kongressombudssuppleanter för fyra år - att inträda i den ordning 
som bestäms vid valet

1 Hans-Ove Eriksson  Uddeholms AB 
2 Jan Gustavsson   Valmet AB 
3 Linda Svärd Schönnberg Stora Enso Skoghall AB 
4 Niklas Stålebring  Servicon AB 
5 Niklas Sandberg  Tieto Sweden Support Services AB 
6 Maria Andersson  Resia AB     

    

Förbundsrådet  
Förbundsrådet är Unionens årsmöte då representanter från alla regioner träffas för att bl. a 
diskutera aktuella frågor, bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och besluta om löner 
och anställningsvillkor för förbundets presidium. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet 
en särskild funktion då det fastställer mål och övergripande inriktning inför avtalsför-
handlingarna samt väljer vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer.   
 

Tre ombud till förbundsrådet för ett år  
Thomas Andersson  Telia Sverige AB    
Jessica Södersten  Nya Wermlandstidningen AB   
Mattias Wall  Radix Kompetens AB   
 

Tre suppleanter till förbundsrådet för ett år  
1 Hans-Ove Eriksson  Uddeholms AB     
2 Sofie Ytterström  Karlstad     
3 Sadeta Andersson  Paper Bäckhammar AB   
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Förslag ersättningar & arvoden 2018-2019 
 
Valberedningens förslag till rese- och mötesersättningar samt arvoden för Unionen Värmland.

 
Arvodena är kopplade till prisbasbeloppet* (pbb), som nu är 45 500 kr:

     STYRELSEARVODEN  
     Regionordförande      0,3 pbb  13 650: -  
     Vice         0,2 pbb      9 100: - 
     Ordinarie ledamot, suppleanter och ungdomsombud  0,1 pbb      4 550: - 
 
För fullt arvode krävs minst 70 procents närvaro vid regionstyrelse- och arbetsutskottsmöten. 
Vid närvaro mellan 50 till 70 procent utfaller ett arvode i proportion till närvaron. 
Vid närvaro understigande 50 procent utfaller inget arvode utöver mötesarvode. 
 
     Revisor (förtroendevald)     0,03 pbb   1 365: - 
     Suppleant (förtroendevald)     0,02 pbb      910: - 
     Samt 0,025 PBB per tjänstgjord revisionsdag                 0,025 pbb   1 137:50 
 
 
     MÖTESARVODEN      0,01 pbb     455: - 
 
     Gäller för: 
     - Valberedning 
     - Regionstyrelse och övriga förtroendevalda som deltar i arbetsgrupper och beredningsorgan. 
 
För att mötesarvode ska utbetalas krävs bevistat och protokollfört/minnesantecknat mötesprotokoll. 
 
Arvoden utbetalas för: regionstyrelsemöten, valberedningsmöten, möten där man representerar  
Unionen Värmland. 
Arvoden utbetalas inte för: Uppdrag på förbundsnivå, då man får annan ersättning för detta,  
(exempelvis på uppdrag: kongress, förbundsråd, A-kassa). 
 
 
Ersättningar 
1. Ersättning för kostnader i samband med resor (reseersättning och traktamente) utbetalas enligt  
    av Unionen fastställda regler. 
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg inkommit. 
 
Utbetalning 
Arvoden utbetalas normalt en gång per år efter regionrådets årsmöte. 
Ersättningar utbetalas efter att reseräkning eller ledighetsintyg inkommit och godkänts. 
 
 
Karlstad  den 25 mars 2018 
 
Valberedningen 
 
*Prisbasbeloppet för år 2018: www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsu-
mentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2018/

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2018/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2018/
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Nomineringsblankett till  
regionrådet 2018

Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Skriftliga förslag på kandidater ska vara regionkontoret tillhanda senast den 
31 januari 2018. Förslaget ska sändas i slutet kuvert märkt ”Valberedningen”, 
Unionen Värmland, Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad - alternativt inskannat 
till valberedning.varmland@unionen.se 

Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag för Unionen Värmland  
 
 
Nominerad kandidat 

Namn:       

Personnummer:       

Adress:       

E-post:       

Telefon:       

Mobil:       

Arbetsplats:       

Ev. nuvarande förtroendeuppdrag: 
      

  
Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

 
Motivering till nomineringarna:  
      

 

 

Nominering inlämnad av 
Namn:       

Tel dagtid:       Mobil:       

E-post:       

 

Nominering till post i valberedningen kan ske fram till Regionrådet och lämmnas till, på 
Regionrådsmötet valt, regionrådsutskott. 

mailto:valberedning.varmland%40unionen.se%20?subject=
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Valberedningens förslag till A-kassestämma  

Unionens A-kassestämma  
Unionens a-kassestämma är a-kassans högsta beslutande organ. Ombuden träffas en 
gång om året och väljer ledamöter till styrelsen, beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
fastställer budget.  
 

Två ombud till Unionens A-kassestämma för ett år  
Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors 
Niklas Sandberg - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 
 

Två suppleanter till Unionens A-kassestämma för ett år  
1. Sadeta Andersson - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 
2. Christer Fahlén - Opus Bilprovning AB, Kristinehamn 

Dagordning  A-kassestämma 
 
- för Unionen region Värmland den 18 april 2018 

Val till A-kassans ordinarie föreningsstämma 1 juni 2018

§ 1  Mötets öppnande 
§ 2 Upprop 
§ 3 Mötets behöriga kallande 
§ 4 Fastställande av dagordning  
§ 5 Val av mötesordförande 
§ 6 Val av mötessekreterare 
§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 
§ 8 Information från a-kassan 
§ 9 Val av 
 - två ordinarie ombud till Unionens a-kassestämma för ett år 
 - två suppleanter till Unionens a-kassestämma för ett år, infaller i nämnd ordning 
§ 10 Avslutning
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Val av ombud till a-kassans stämma
På Unionen Värmlands a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra din 
talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda ombuden träffas 
sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen och fast-
ställa budget. 

Nedan ser du vilka som valdes som ombud vid förra a-kassemötet. Mandatti-
den är 1 år, vilket innebär att alla ombud (2 ordinarie och 2 suppleanter) står i 
tur att avgå. 

*Alla som är medlemmar i Unionens A-kassa bjuds in till valet av stämmo- 
ombud till a-kassan, även om de inte är medlemmar i Unionen.

 
Ordinarie i tur att avgå     
Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors
Niklas Sandberg - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad

Suppleanter i tur att avgå
1. Sadeta Andersson - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn
2. Christer Fahlén - Opus Bilprovning AB, Kristinehamn



20 www.unionen.se


