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Mötesplatser för medlemmar/förtroendevalda i Halland 

Att träffas, prata och kanske äta en matbit/fika eller att göra något annat 

tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, 

är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen. En annan mötesplats kan vara 

ett strategiskt viktig möte i syfte att driva vår politik. 

Vårdförbundet avdelning Halland har därför avsatt pengar för att stimulera 

förtroendevalda/medlemmar, i samråd med mentor/styrelse, att ordna 

medlemsaktiviteter. 

Praktisk instruktion till Dig som avser att ordna en mötesplats för dig/dina 

kollegor eller i syfte att välja förtroendevald på en arbetsplats. Alternativt 

anordna möten eller träffar för att driva vår politik tillsammans med 

huvudskyddsombud och ibland mentor från styrelse. 

Kontakta Vårdförbundets kansli minst två veckor innan för att få stöd i lämpligt 

tillvägagångssätt och för att fastställa mötesdatum tillsammans. 

• Planering, gör ett mål kring varför mötet ska äga rum, vem som ska 

delta och hur det ska utvärderas. Beräkna kostnaden, vad arbetsgivaren 

bistår med och vad kostnaden kommer att bli för vår organisation. (OBS! 

Vårdförbundet bekostar ingen alkohol.) 

Planeringen ska godkännas av styrelsen och vara en del av vår 

gemensamma verksamhetsplanering. 

• Kallelse, där anges dag, plats och tid för mötet. 

• Deltagarlista, de medlemmar som deltagit har skrivit på med namn.  

• Uppföljning, en sammanställning av mötet i lite text och gärna flera 

bilder av mötet som läggs upp på avdelning Hallands webbsida och/eller 

sociala medier (Instagram/Facebook) 

Detta lämnas till den styrelseledamot eller mentor som varit med på 

mötet eller inom ett par dagar till avdelning Hallands kansli. 

• Utvärdering, blev det som ni hade tänkt er, uppfylldes målet med 

mötet? Vad kunde vara bättre, och vad fungerade bra? Vad skulle vi 

kunna sprida och använda från mötet för att förbättra för andra i vår 

organisation?  

Alla utlägg ska i största möjligaste mån betalas med faktura. Uppge 

referensnummer 413 samt ert eget namn.  

Ni kan behöva uppge vårt organisationsnummer 802001-5239. 

Det går även att e-posta faktura: 8020015239@kollektorinvoice.se  

 

OBS! Glöm inte bifoga fakturaadressen nedan: 

Vårdförbundet, 802001-5239 FE54134, Box 4, 737 21 Fagersta 

mailto:8020015239@kollektorinvoice.se

