Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Tco råd, Kalmar län, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2020.
STYRELSEN
Styrelsen har från och med årsmötet haft följande sammansättning:
Ordinarie
Jeanette Wahlgren, Lärarförbundet
Eva Andersson, Vision Kalmar
Birgitta Angerland, Unionen
Tora Elfersson Dahlström, Vårdförbundet
Jan Henriksson, ST
Siv Jeansson, Vision Region

Mandat 1 år
Ordförande

Ersättare
Jonas Lundqvist, Lärarförbundet
Cecilia Johansson, Vision Kalmar
Therese Pettersson, Unionen
Jorge Hernandez, Vårdförbundet
Susanna Linddal, Vision Region
Revisorer
Vakant
Konstituerande styrelsemöte
Beslut: Eva Andersson, sekreterare
Beslut: Birgitta Angerland, vice ordförande
Beslut: Jan Henriksson, kassör
Beslut: Till firmatecknare för 2020 valdes ordförande Jeanette Wahlgren och kassören
Jan Henriksson, var och en för sig.
Styrelsen har under året haft
5 protokollförda styrelsemöten, inklusive 1 konstituerande möte
Vid varje styrelsemöte finns dagordning med besluts- och informationsärenden.
Punkterna innehåller information från ekonomi, aktuellt från alla fackliga
organisationerna, aktuellt från TCO.
2020 blev året då en pandemi slog till mot vår värld, på ett sätt ingen kunnat förbereda
sig på, detta har givetvis påverkat vårt samhälle i stort så även TCO Kalmar län. Mycket
av de som planerats för året har därav ej genomförts utan vi har valt att skjuta våra
planer framåt i tiden. Vårt TCO råd har precis startats upp och vi har valt att endast

genomföra våra styrelsemöten digitalt med fokus på att försöka hålla oss vid gott mod
och se möjligheter till ett spännande gemensamt fackligt samarbete.
Vi har bedrivit opinionsarbete genom att få in en styck debattartikel i dagstidningen
Barometern.
TCO bidrog med material till vårt Pride arbete, detta material fick hämtas på
Lärarförbundet och Vision Kalmars expedition för att distribueras ut till medlemmar
under september månad.
Vi har även lyft möjligheten för alla våra fackliga organisationer om möjligheten att bli
medlem i Fonus. Ett medlemskap som ger våra medlemmar i respektive facklig
organisation många medlemsförmåner till en kostnad av 1000:-/år per facklig
organisation.
Tanken med vårt TCO råd är
•
•
•

Utbilda våra ombud och medlemmar gemensamt ex skyddsombud
Det ökar möjligheten att skapa nätverk
Gemensamt organisera större event

