
INFORMATION FRÅN 

Hej här kommer ett första informationblad till alla medlemmar i avdelning 14.
Vi har tänkt att skicka ut ett tre gånger/år med start 2016.

Tanken är att informera medlemmarna vad vi gör i avdelningen och vad som händer.
I det här pilot bladet så tänkte vi informera om vårt avdelningskontor och vilka som arbetar där.  

Samt lite om val till styrelsen och hur det går till.

Om i har några frågor till någon av ovanstående
så finns alla deras uppgifter på hemsidan

www.gsfacket.se avdelningar avdelning-14-mellannorrland vi-på-avdelningen
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Ombudsmän



Vad händer inför & på ett årsmöte?
Rätt att nominera till styrelsen har: 

Klubbar på sina årsmöten och regionerna genom valmöten.  
Om man inte har en klubb och vill vara med att påverka så är det viktigt att gå på regionsmötena.

Därefter skickas det in nomineringar till valberedningen,  

som sammanställer och kommer med ett förslag till årsmötet.

Val till styrelse, förbundsmötet, valberedning
Sen utförs alla val på avdelningens årsmöte.

Styrelse avd. 14
 består av 9 ledamöter  

och 5 suppleanter.

 På årsmötet väljs 
Ordförande, kassör 

och studie- 
organisatör och  

6 ord. ledamöter. 
& 5 suppl.

Sedan fördelar  
styrelsen resterande 
uppdrag mellan sig.

Exempelvis 
Värdegrund,  
försäkrings-,  

facklig/politisk-,  
informations – &  
facklignärvaro- 

ansvarig

Avd 14 har till detta val 4 ordinarie ledamöter som är i tur att avgå.

Alla 5 suppleanter väljs på ett år.

Det görs även val till förbundsmötet och valberedningen  
och i år så ska vi även välja folk till A-kassans stämma.

Det ska även väljas nya repskapsombud 
Det väljs två ordinarie repskapsombud från varje region + 2 suppleanter 

och klubbarna väljer ett repskapsombud + en suppleant.


