
Motivering till förslag av kongressombud, avdelning Halland 

Margot Kamruddin avdelningsordförande

Med den tyngsta posten i avdelningen, uppdraget att leda avdelningsstyrelsens arbete, är i det 
närmaste avhängigt att denne deltar på kongressen och är ett tungt argument till varför hon är en 
självklar kandidat. Vidare har hon en mångårig erfarenhet av arbete både som ombud och som en del 
i avdelningsstyrelsen, något som är en tillgång på båda ställena. Med sina etablerade kontakter i 
förbundet både inom Halland och nationellt har hon stor pontential att föra fram medlemmar i 
Vårdförbundet avdelning Hallands önskemål och behov i ett nationellt sammanhang.  

Den nationella demokratiska organisationen inom förbundet genomgår i nuläget stora förändringar. 
För Margot är det viktigt att förbundet inte blir toppstyrt. Hon anser att Vårdförbundet ska vara 
närvarande för varje medlem på lokal nivå. På så sätt kan man behålla och förbättra medlemsstödet i 
hela organisationen. Margot vet att kommande förhandlingar om det nya löneavtalet kommer vara 
väldigt viktiga för medlemmarna och därför kommer hon lägga mycket engagemang i den frågan. 

Mikael Apelqvist vice avdelningsordförande

Förväntas gå in i avdelningsordförandens ställe vid behov och därmed leda avdelningsstyrelsens 
arbete, vilket ger anledning att rekommendera den nominerade till uppdrag som kongressombud. 
Han har också erfarenhet av arbete med kongressen sedan tidigare. Mikael har en förmåga att se och 
förstå statistik, tolka och förstå resultat såsom de ofta är redovisade från arbetsgivares sida och har 
kunskapen att omsätta detta i diskussion med både medlemmar och arbetsgivare, något som också 
är en tillgång i kongressen.  

Juliska Tot Wikström

Juliska har en flerårig erfarenhet av både styrelsearbete från avdelningsstyrelsen Vårdförbundet 
avdelning Halland och från kongressen. Juliska har förmåga att engagera personer runtomkring sig 
och skapar förutsättningar till kreativa idéer och lösningar. Hon är också en presumtiv del i föreslagen 
avdelningsstyrelse, ett arbete som underlättas av att ha deltagit vid kongressen.  

Branko Banovic

Branko har varit en del av avdelningsstyrelsen i ett par år och har under den tiden arbetat upp en 
kunskap och kännedom om organisationen, medlemmar i avdelning Halland och deras önskemål och 
behov. Han har också ett framtidstänk vilket förbundet både lokalt och nationellt kan dra nytta av i 
kongressen. Branko är biomedicinsk analytiker, vilket har potential att ge ökad bredd i diskussioner 
som rör förbundets yrkeskategorier.  



Ylva Palmgren

 Ylva har varit och är en presumtiv del i avdelningsstyrelsen för Vårdförbundet avdelning Halland, och 
deltagande vid kongressen underlättar arbetet i avdelningsstyrelsen. Ylva har både framtids och 
samhällsperspektiv i sitt arbete i förbundet, något som är av stort värde med de utmaningar som 
våra yrkeskategorier står inför. Hon arbetat deltid på sin ordinarie arbetsplats vilket gör att hon har 
direktkontakt med arbetsförhållanden och villkor.  

Anna-Karin Liljedahl

Anna-Karin har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och deltagande i kongressen. Hon har 
förmåga att se helheten. Anna-Karin har ursprungligen sin anställning i Halmstad kommun vilket ger 
möjlighet till ökad förståelse för de förutsättningar som finns inom sektorn. Möjlighet att omsätta 
kongressbeslut i avdelningsstyrelsen underlättas av deltagande.  

Marie Claesson

Marie har haft uppdrag som styrelseledamot i avdelningsstyrelsen under ett års tid och finns bland 
föreslagna kandidater även för kommande mandatperiod. Hon har tidigare innehaft uppdrag i en 
annan av Vårdförbundets avdelningar. Med sin erfarenhet både från fackliga uppdrag, olika 
förbundsavdelningar och arbetsplatser tillsammans med tydligt engagemang, förmåga att se 
sammanhang och ur olika perspektiv är hon en tillgång för teamet. 

Lena Seppä

Lena är i grunden utbildad ögonsjuksköterska och har en lång erfarenhet både inom vården och 
Vårdförbundet där hon tidigare haft förtroendeuppdrag både som förtroendevald, valberedare och 
styrelsemedlem. Nu jobbar Lena på Syncentralen som är en del av förvaltningen ADH (Ambulans 
diagnostik och hälsa). Detta ser valberedningen positivt på då det bidrar till att bredda styrelsens 
representation. Under sin tid som förtroendevald har Lena många gånger tagit stöd i lagar och avtal 
och känner sig bekväm med att söka svar där. Genom sin erfarenhet från att tillhöra olika 
organisationer och framför allt genom att arbeta med många olika yrkeskategorier har Lena fått en 
vana betrakta sin organisation utifrån ett helikopterperspektiv. Valberedningen tror att Lena med sin 
tilltro till dialog och samarbete med både arbetsgivarsidan och andra fackliga organisationer kommer 
att passa väl in i styrelsegruppen. 


	Motivering till förslag av kongressombud, avdelning Halland

