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Hej [Förnamn]! 
 
Du är nominerad till följande uppdrag: [Angivet/angivna uppdrag] 
 
Valkatalogen - ett sätt att lära känna Dig! 
 
Nu är det dags att besvara några frågor som valberedningen har utarbetat. 
 
Tanken med valkatalogen är att du skall ha möjlighet att presentera dig för alla medlemmar genom våra 
vägledande frågor. Vissa frågor kanske känns extra utmanande, eftersom de kanske inte är helt tydligt 
formulerade. Som förtroendevald ställs du dock för många andra utmaningar som är värre och då gäller 
det att komma på en lösning. Varje svar säger något om Dig! 
 
Valberedningen kommer sedan att använda dina svar i delar av bedömningen när vi rangordnar 
kandidaterna. Därav är det viktigt att du också vågar skryta lite med vad du har för erfarenheter som gör 
dig lämpligare än någon annan. 
 
Du får svara i stort sett hur du vill och vad du vill, men du får inte skriva något som kan vara till fördel 
eller nackdel för någon annan person än dig själv. Exempelvis accepteras inte att du rekommenderar att 
medlemmarna skall rösta på en annan kandidat än du själv. 
 
Valberedningen kommer inte att redigera dina svar utan publicerar dem som du skrivit dem ord för ord. 
Eventuellt rättar vi dock till felstavningar, men inget annat. 
 
Att svara är inte obligatoriskt, däremot rekommenderar valberedningen att du gör det för att du skall 
kunna visa att du är engagerad. Ju bättre du svarar, desto mer skäl ger du valberedningen att placera dig 
högre i rangordningen. Därtill ger du även en bra vink till medlemmarna om att det är just Dig de skall 
rösta på! 
 
Lite praktiska saker 
 
Valberedningen ser helst att du svarar per mejl då det är enklast att hantera. Svara då på adressen 
svar@timsoderstrom.se. Du kan även svara genom att skriva brev eller faxa till SEKO klubb 120. Märk 
då brevet eller faxet med ”Valberedningen”. 
 
Ett fotografi på Dig till valkatalogen är inte obligatoriskt, men skicka gärna in ett sådant i samband med 
dina svar. Helst digitalt. Om du inte har något fotografi, kommer någon av oss från valberedningen 
gärna att försöka stämma träff med dig för att kunna fotografera dig. 
 
Om du fått detta per brev och har en mejladress. Svara helst via mejl på svar@timsoderstrom.se. 
 
Meddela oss eventuella telefonnummer för att vi snabbt skall kunna nå dig om vi behöver. 
 
Om klubb 120 redan har en bild på Dig, meddela oss om du vill byta ut den. I annat fall använder vi den 
till valkatalogen. 
 
Valberedningen planerarar att lägga ut valkatalogen på Internet. Meddela oss om dina tankar kring detta. 
För att vi skall göra det, krävs det att alla ger sitt godkännande för detta. (Valkatalogen kommer 
naturligtvis att distribueras i samtliga spärrar på tunnelbanan.) 
 



 Sida 2 av 2 

Kandidatfrågorna (Svaren får vara maximalt två A4-sidor) 
 

1. Presentera dig själv. 
2. Vad har du för erfarenheter som kan vara till gagn för de uppdrag som du kandiderar till? 
3. Är ideologi viktig för dig i din fackliga kamp och i så fall på vilket sätt? 
4. Vad vill du åstadkomma i samtliga uppdrag som du kandiderar till? 
5. Hur kommer du synliggöra vad du gör för medlemmarna om du blir vald? 
6. Hur skall du verka för att få facket och medlemmarna mera aktiva? 
7. Hur skall medlemmarna kontakta Dig vid behov?  
8. Motivera varför medlemmarna skall rösta på Dig. 

 
 
Vi måste ha dina svar senast 10 januari. Lycka till! 
 
För Dig som fått detta per brev och inte har någon mejladress. Skicka dina svar i det bifogade frankerade 
kuvertet. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Valberedningen 
 
Tim Söderström (Ordförande) 
Siamak Samgissi 
Jan Björkqvist 
Håkan Torsson 
 
 


