
Protokoll från styrelsemöte i AKAVIAs statliga 

sektion 2020-03-02 

Deltagare: Elisabeth Åberg, Håkan Ohlsson, Kasewa Celepli, Koskinen Lundström 
Rita, Jesper Svarén, Peder Bergsten samt Carina Wilhelmsson. 

 

§1 Mötet öppnas  

Elisabeth hälsar alla välkomna. 

§2 Föregående möte 

Styrelsen stämmer av anteckningarna från föregående möte. Elisabeth kommer att 
stämma av att lokal och mötesutrustning är bokade med AKAVIA samt att 
videolänkar läggs in i möteskallelserna. 

§3 Verksamhetsplan 

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp att arbeta fram ett utkast till verksamhetsplan.   

Styrelsen diskuterar innehållet i en verksamhetsplan. Styrelsen kommer bl.a. under 
året att bereda frågor inför de kommande avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och 
Arbetsgivarverket. Vidare diskuterar styrelsen hur vi framöver kan bli en resurs 
inom AKAVIA i arbetet inom Saco-S. Styrelsens ledamöter får i uppdrag att till 
nästa möte fundera utifrån de diskussioner som varit om mål och lämpliga 
aktiviteter under mandatperioden fram till våren 2021.  

§4 Kommunikation 

Styrelsen kommer att ha en kortare informationstext kring styrelsens ledamöter i 
AKAVIAs nästa medlemsutskick via e-post. Styrelsen kommer även uppmuntra 
medlemmarna att skicka in förslag till frågor som bör drivas inom förbundet.  

Eva Langlet och Karin Melin Söderlund besöker styrelsen och berättar om 
medlemsutskick och hur förbundet kommer att arbeta med marknadsföring av det 
nya förbundet. Den nya webbsidan kommer att lanseras i april då det även kommer 
att finnas särskilda undersidor för fackligt förtroendevalda. Mötet diskuterar hur 
sidorna för de förtroendevalda kan utvecklas. 

 



§5 Saco-S representskap – förbundets representation 

Förbundet har ett antal obesatta platser i Saco-S representantskap, bl.a. en 
ordinarie och någon suppleantplats. Det ingår i den statliga sektionens uppdrag att 
föreslå namn till förbundsstyrelsen till sådant uppdrag. 

Styrelsen menar att det är bra om det finns en variation vad gäller geografisk 
spridning liksom myndighet avseende förbundets representation. Det är också 
önskvärt att det finns en koppling till den fackliga verksamheten på myndigheten.  

§6 Saco-S representantskap den 5 mars 2020 

Elisabeth informerar om att det inte kommit någon dagordning för veckans möte i 
Saco-S representantskap. Vidare informerar Elisabeth att information från det 
mötet kommer att redovisas vid styrelsens kommande möte i mars.  

Via representationen i representantskapet får Styrelsen information angående årets 
avtalsförhandlingar. En viktig fråga är bl.a. frågor kring tjänsteresor, vilket varit 
uppe till diskussion förut.  

§7 Övriga frågor 

Styrelsen utser Elisabeth P att bevaka förbundets arbete med att utveckla 
förbundets inriktningsdokument. Styrelsen ser behov av att förbundet involverar 
sektionernas styrelser. 

§8 Nästa möte 

Styrelsen beslutar att vid kommande möten ska vi arbeta vidare med vår 
verksamhetsplan samt ta fram förslag till förbättringar för webbportalen för 
förtroendevalda.  

§9 Mötet avslutas 

Elisabeth tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

 

Carina Wilhelmsson  Elisabeth Åberg 

Sekreterare   Ordförande   


