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Nomineringar till val på förbundskongressen 2021

Vid Sekos kongress 8 - 10 juni 2021, ska val ske till förtroendeuppdrag i vår centrala 
organisation.

Följande val ska ske enligt nuvarande stadgar:
Förbundsordförande
Vice Förbundsordförande
Förbundssekreterare
Avtalssekreterare
Förbundsstyrelse 11 ordinarie ledamöter
Förbundsstyrelse 4 ersättare
Revisorer 3 ordinarie
Revisorer 3 ersättare

OBS! Om kongressen beslutar om förändrade stadgar så hanteras valen på 
det sätt som kongressen beslutar.

I en förbundsledning företräder du alla medlemmar. Därför krävs olika bakgrunder 
och erfarenheter för att våga och vilja ta beslut som leder förbundet in i framtiden. 
Vara en i laget som bidrar till att skapa tillit och öppenhet så att alla drar åt samma håll

Ni ska göra en beskrivning av den ni nominerar utifrån erfarenheter och egenskaper. 
Fyll i den medsända blanketten underskriven och skicka in den antingen per post, eller 
inskannad. Vi ser gärna att ni digitalt bifogar en bild på den som nomineras.

Den nominerade ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.
Vi ser fram emot att få ett stort antal nomineringar för att kunna ha ett brett urval av 
kandidater när vi gör vårt förslag till en stark ledning och styrelse.

Nomineringarna skickas till valberedningen per post eller digitalt.

Seko valberedning
c/o Lena Aldenmark
Varbergsgatan 6 b
252 46 Helsingborg

e post: valberedning@seko.se

Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 9 april, 2021

Lena Aldenmark (ordförande), Martin Alnebring, Siv Andersson, Anders Berg,  
Bengt- Göran Henningsson, Anna-Carin Lindberg, Frederick Linderos och  
Niclas Olofsson.
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Förbundsstyrelsen består av totalt femton ledamöter varav fyra tillhör verkställande 
utskottet genom sina uppdrag/befattning och väljs separat.

Verkställande utskottet 
Generella egenskaper för ledamöterna i verkställande utskottet

 - Ledaregenskaper
 - Kommunikativ (internt)
 - Lyhörd 
 - Helhetssyn
 - Handlingskraftig
 - Samarbetsförmåga
 - God kunskap om förbundet 

Förbundsordförande
Förbundsordförande leder förbundet och arbetet i verkställande utskottet (VU). I sin 
roll som förbundsordförande ställs stora krav på kommunikativ förmåga, både internt 
och externt. Ansvarar för LO, 6F och övrig samordning.

Vice Förbundsordförande
Ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Arbetar nära förbundsordföranden. I sin 
roll som vice förbundsordförande ställs stora krav på kommunikativ förmåga, både 
internt och externt.
Ansvarar även för LO, 6F inom sina ansvarsområden. 

Förbundssekreterare
Ingår i verkställande utskottet (VU) och ansvarar för organisering och administration. 
Arbetar nära förbundsordförande och vice ordförande.
Ansvarar även för LO, 6F inom sina ansvarsområden.

Avtalssekreterare 
Ingår i verkställande utskottet (VU) och ansvarar för avtals och förhandlingsfrågor. 
Leder utvecklingen av våra avtal. I funktionen är det av stor vikt  av erfarenhet av att 
hantera svåra situationer, vara noggrann, analytiskt och  ha hög integritet.
Ansvarar även för LO, 6F inom sina ansvarsområden.

Förbundsstyrelsen (11 ordinarie ledamöter och 4 ersättare)
Leder förbundets verksamhet i enlighet med stadgarna och efter beslut av kongress 
och representantskap. Ansvarar för och fattar strategiska och ekonomiska beslut.

Egenskaper 
 - Helhetssyn och ha insikt i att representera hela förbundet 
 - Vara en i laget som bidrar till att skapa tillit och öppenhet så att alla drar åt samma 
håll

 - Våga fatta beslut och stå för dem 
 - Lyhörd
 - Grundläggande ekonomiska kunskaper
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Revisor (3 ordinarie och 3 ersättare)
Revisorernas uppdrag är att löpande granska verksamheten såväl utifrån ett verksam-
hets som ett ekonomiskt perspektiv. Samt granska och följa upp att fattade beslut följer 
stadgar, policys och riktlinjer.
De kongressvalda revisorerna arbetar tillsammans med en auktoriserad revisor.
Revisorerna arbetar självständigt och är inte en del av förbundets ledning.

Egenskaper

 - Stor kunskap och erfarenhet av Seko ur organisatoriskt och verksamhetsperspektiv
 - Hög integritet och uttalad förmåga att förstå och analysera frågor inklusive styran-
de dokument samt oberoende till de som ska granskas.

Nominering till valberedning
Nomineringar av ledamöter till valberedning skickas till förbundsstyrelsen via för-
bundssekreteraren Anneli Jonsson på anneli.jonsson@seko.se
Sista nomineringsdag är 9 april, 2021.


