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Nominera medlemmar till fackliga uppdrag i klubb 120! 
 
Årets valberedning som valdes vid medlems-
mötet 24 april 2007 har den 12 november haft 
sitt första valberedningsmöte. På mötet utsågs 
Tim Söderström till ordförande. 
 
Mötet kom fram till att om vi skall förbättra 
fackets ställning på arbetsplatsen, måste vi 
samla in en bred konkurrens av kandidater inom 
de utlysta uppdragen. Valberedningen kommer 
sedan att göra sitt bästa, att med rådande 
information av respektive kandidat, vaska fram 
de kandidater som bedöms utgöra den bästa 
mixen av förtroendevalda på klubb 120. 
Därefter är det vi medlemmar som tar ställning 
till hur vi vill rösta på förslaget. Mer om de 
allmänna kriterierna som valberedningen 
kommer att utgå ifrån, fastställs och presenteras 
senast inför det att medlemmarna skall rösta. 
 
Härmed vill vi nu uppmana alla medlemmar att 
hjälpa till med att hitta kamrater till de olika 
uppdragen som finns listade på sidan 2. Om du 
känner till någon som passar för något uppdrag, 
kontakta kamraten och fråga om du får 
nominera (utse såsom kandidat) denna till val  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Valberedningen 
 

till angivet/angivna uppdrag. Om du får 
kamratens samtycke, maila då in dina 
nomineringar till nominera@timsoderstrom.se 
senast 12 december klockan 14:00. Du kan 
även nominera genom att kontakta någon av 
valberedarna, besöka, ringa, faxa eller skicka 
brev till klubben senast 11 december klockan 
15:00. Naturligtvis kan du även nominera på 
nomineringsmötet, som äger rum onsdagen den 
12 december mellan klockan 14:00-16:30. Ta 
dig då till lokalen Mossen vid Alviks 
medborgarhus på Gustavslundsvägen 168 A. 
 
Observera: Nomineringar som skickas till 
nominera@timsoderstrom.se erhåller en 
kvittens på att nomineringen tagits emot av 
valberedningen. Kontakta klubben på 6682906 
om så ej sker inom 24 timmar. 
 
Observera att du måste ha kandidaternas 
samtycke innan du nominerar dem. 
 
På sidan 3-4 har valberedningen formulerat en 
kortfattad beskrivning av samtliga uppdrag.

      

Tim Söderström                 Jan Björkqvist                    Siamak Samgissi 
Ordförande viergemoderne@hotmail.com  
nominera@timsoderstrom.se 

 
Bild saknas 
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Uppdragspresentation 
 
 

Antal Centrala uppdrag Mandatperiod
1 Ordförande 2 år 
3 Styrelseledamot 2 år 
1 Styrelseledamot 1 år (Fyllnadsval) 
7 Ersättande styrelseledamöter 1 år 
1 Studieansvarig 2 år 
1 Ersättare studieansvarig 2 år 
2 Jämställdhetskommitté 1 år 
1 Revisor ordinarie 2 år 
2 Revisor ersättare 1 år 
1 Kultur och fritidsansvarig 2 år 
2 Kultur och fritidskommitté 2 år 
1 Ungdomsansvarig 2 år 

Obegränsat antal Ungdomskommitté 
(Kandidaterna måste vara under 30 år.) 2 år 

 Lokala uppdrag  
1 ordinare och ersättare 
på respektive 
stationsområde 

Ordinarie och ersättande kontaktombud på 
respektive stationsområde i Alvik, Liljeholmen, 
Gullmarsplan, City och Västra skogen. 

3 år 

1 Ersättande skyddsombud i City 1 år (Fyllnadsval) 
 Sektion 101 Lokalvård  
1 Styrelseledamot 2 år 
3 Ersättande styrelseledamöter 1 år 
1 Ersättande skyddsombud på lokalvården grön 1 år 
1 Ersättande skyddsombud på lokalbanor och fordon 1 år 

 
Alla medlemmar inom klubb 120 får rösta på de som kandiderar till centrala uppdrag. 
Kandidaterna kan enbart vara medlemmar från klubb 120. 
 
Alla medlemmar inom klubb 120, inom respektive områdestillhörighet får endast rösta 
på de som kandiderar till lokala uppdrag på samma område. Kandidaterna kan enbart 
vara medlemmar inom klubb 120 i dess respektive lokala områdestillhörighet. 
 
Mandatperioden påbörjas direkt efter årsmötet i enlighet med SEKOs stadgar. 
 
Observera att du måste ha kandidaternas samtycke innan du nominerar dem. 
 
På nästkommande två sidor har valberedningen formulerat en kortfattad beskrivning av 
samtliga uppdrag. 
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Kortfattad beskrivning av uppdragen 
 
Ordförande 
Ansvarar för samordningen av arbetet i klubben. Håller styrelsen och huvudskyddsombud 
väl informerade om klubbens verksamhet. Ansvarar för kontaktombudsverksamheten. 
Ansvarar för klubbens förhandlingsarbete, kontakten med massmedia. Ansvarar för att 
fattade beslut verkställs. 
 
Styrelseledamot 
Alla styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar för verksamheten i klubb 120. Styrelsen 
förväntas aktivt verka för medlemmarnas intressen. Medverka på styrelsemöten. I före-
kommande fall medverka i disciplinärenden. Vid behov bemanna expeditionen. Bland 
styrelseledamöterna utses bland annat vice ordförande och sekreterare för klubben. 
 
Revisor 
Granskar verksamheten och klubbens ekonomi. Bevakar att verksamheten bedrivs enligt 
stadgeenlig målsättning. Bevakar att fattade beslut verkställs. Kan bli ersättningsskyldiga 
för den skada som kan drabba klubben eller dess medlemmar, om de i sin 
revisionsberättelse lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli att ta upp allvarliga 
anmärkningar mot styrelsen. 
 
Ungdomsansvarig 
Ansvarar för ungdomsverksamheten. Kallar ungdomskommittén till möte för att planera 
aktiviteter för medlemmarna under 30 år. Medverka i klubbens informationsblad med 
ungdomsmaterial. 
 
Ungdomskommitté 
Hjälpa ungdomsansvarig att genomföra idéer som beslutats gemensamt. 
 
Kultur- och fritidsansvarig 
Att tillsammans med kultur- och fritidskommittén verka för kultur- och fritidsaktiviterer 
för medlemmarna. 
 
Kultur- och fritidskommitté 
Hjälpa kultur- och fritidsansvarig att genomföra idéer som beslutats gemensamt. 
 
Jämställdhetskommitté 
Tillsammans med klubbens jämställdhetsansvarige verka för att öka jämställdhet mellan 
kvinnor och män på arbetsplatsen. 
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Studieansvarig 
Bevakar att klubbens förtroendevalda genomgår en bra allmän facklig utbildning samt en 
uppdragsrelaterade utbildning om så behövs. 
Bevakar medlemmarnas rätt till tjänstledighet enligt studieledighetslagen eller 
förtroendemannalagen. 
Söker ledighet samt anmäler förtroendevalda på utbildningar. 
Hjälper medlemmar med ansökan om studiebidrag. 
Vidarebefordrar kurs och stipendieansökningar till avdelningens studieansvarige. 
 
Kontaktombud 
Fungerar som en länk mellan styrelsen och medlemmarna vad avser information genom 
att aktivt vara ute bland medlemmarna på det lokala området. Arbetar med lokala 
arbetsrättsliga frågor. Följer med på disciplinärenden. Samarbetar med lokala 
skyddsombudet. Deltar i förhandlingar. 
 
Skyddsombud 
Arbetar med arbetsmiljöfrågor. Samarbetar med det lokala kontaktombudet. Deltar i 
förhandlingar. Följer med på disciplinärenden. 
 
Sektionsstyrelseledamot 
Alla styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar för verksamheten i sektionen för klubb 
120. Styrelsen förväntas aktivt verka för medlemmarnas intressen. Medverka på 
styrelsemöten. I förekommande fall medverka i disciplinärenden. 
 
 
 


