
 

 

 

 

Katarina Nilsson Reian 
Nominerad till uppdrag som vice ordförande 

 
Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

För att jag kommer göra allt för att alla medlemsgrupper ska 

kunna känna sig stolta över att vara med i Vårdförbundet! 

 

Mina viktigaste frågor är 

Att Vårdförbundet ska vara en medlemscentrerad organisation, där allt vi gör tar 

utgångspunkt i hur medlemmarna har det och vad de behöver i framtiden. Att 

Vårdförbundet intensifierar stödet av skyddsombuden i arbetsmiljöarbetet ute på 

arbetsplatserna, samtidigt som vi driver detta centralt mot arbetsgivarna. 

 

Min bakgrund är 

Intensivvårdssjuksköterska som har bott och jobbat både i Norge och Sverige. 

Föreningsaktiv hela mitt vuxna liv. Sitter och har suttit i flera styrelser. Varit ledamot i 

avdelning Västerbottens styrelse sedan hösten 2015. 

 

Mina främsta styrkor är 

Orädd. Står för Vårdförbundets överenskomna politik, men utmanar och ifrågasätter när 

jag tycker man tappar medlemsfokus. Idérik och visionär. Bra på att skapa goda 

kontakter när jag träffar människor. Jag har stor tillit till att andra människor gör sitt 

arbete. Jag är bra på att uppmuntra min omgivning till att odla sina förmågor. Har stor 

bredd i mina kunskaper om hur Vårdförbundets medlemmar har det i vårt län. Har vi 

bestämt något och satt ett datum det ska vara klart, så jobbar jag hårt för att nå fram. Jag 

går inte hem förrän arbetet är gjort. 

 

  



 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om 

Jag har blivit tillfrågad och nominerad från två håll. En har påtalat för mig länge att mitt 

engagemang och driv behövs för att föra Vårdförbundet framåt. Jag tror själv att mina 

kunskaper, mina drivkrafter och min stil kan vara kompletterande till vår ordförande 

Jenny Olsson. Har inte sökt mig till detta uppdrag pga. det är ett uppdrag på dagtid. 

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och 

Vårdförbundet om 5 år  

Att Vårdförbundet jobbar mer renodlat med fackliga frågor och arbetsmiljöfrågor. 

Vårdförbundet jobbar fortfarande med yrkesfrågor, men har ett mycket tätare samarbete 

med yrkesförbunden. (Inledande möten om sammanslagningar har påbörjats). 

 

 


