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Ordförande har ordet.
Verksamhetsåret för Region Norra Norrland är till ända. Vi har stått inför svåra beslut när det
gäller studier, vi är tacksamma idag att vi fattade rätt beslut om att köra digitala studier från
april 2020. Regionens verksamhet enligt de stadgarna består i huvudsak i att samordna
agitations- och organisationsarbete, bedriva Facklig/politisk verksamhet, studieverksamhet,
ungdomsverksamhet och arbetsmiljöarbete samt bistå lokala organisationer enligt stadgar och
förbundsstyrelsebeslut (Prioriterade områden)
Internt Seko så fortgår arbetet med ett antal åtgärder inom ramen för 6F och bildande av
Regionklubb, som samarbete kring studier, medlemsregister, inköp, IT, etc. vilka aviseras ge
mångmiljonbesparingar, besparingar som är av vikt för att förbundet ska kunna upprätthålla
den fackliga verksamheten på ett, förhoppningsvis, bra sätt.
Även om vårt verksamhetsområde minskat så är det viktiga frågor kvar att hantera, fackliga
studier för kommande förtroendevalda är livsviktigt för organisationen samt för våra
medlemmar. Fackligt/politiskt arbete för att stoppa främlingsfientlighet och fascism och
naturligtvis rekrytering av nya, och vården av befintliga, medlemmar i regionen
Jag hoppas därför på att vi får ett engagerat och aktivt fackligt arbete kommande år.

Maria Mannberg
Ordförande SEKO Norra Norrland.
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Regionens organisation.
Representantskap.
Representantskapet har under året bestått av 22 branschombud samt 9 styrelseledamöter.
Fördelningen av mandaten mellan branscherna är fastställda av förbundet och valen är gjorda
av berörda organisationer i varje bransch.
Styrelsen.
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Maria Mannberg
Kjell-Åke Sommeryd
Glenn Nordström
Mimmi Alm
Michael Mukka
Peter Holmqvist
Mats Dahlberg
Anneli Näslund
Lars Löfstedt

Ersättare
Maria Svanberg, Fredrik Lundholm. Anna Nilsson, Katharina Tellström
Revisorer.
Ordinarie: Per Strinnholm & Christina Stoltz
Ersättare: Calle Hörnkvist.
Klubbar/Sektioner.
Regionen hade vid årsskiftet 20 klubbar och 13 avdelningssektioner samt 6 sektioner
ingående i Nationella klubbar från andra regioner.
Medlemsstatistik.
Den 31 december 2020 var totala antalet medlemmar 8989
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Verksamheten 2020
Mötesverksamhet.
Representantskapet.
Enligt stadgarna har det bara varit ett möte med Representantskapet samt Årsmöte digitalt
under hösten pga. av covid-19
Styrelsen.
Under verksamhetsåret har det varit 10 protokollförda möten plus ett konstituerande möte.
Utskott.
VU har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda möten.
Fackligt/politiska utskottet har hållit 1 protokollförda möten under året.
Studie/ungdomsutskottet har inte aktiverats, utan där är det respektive områdesansvarige plus
en till som hållit i verksamheten och därför finns inga formella protokoll.
Konferenser.
Vi har också deltagit i ett antal Ordförandekonferenser, studiemöte som anordnats av
förbundet per videomöten under året.
Studie- och ungdom 2020
Studieverksamhet
Under året 2020 har Seko tillsamman med 6f och ABF/LO genomfört ett stort antal
utbildningar för Sekos medlemmar. Medlemmar har gått medlemsutbildning hos ABF, men
även ett antal egna seko utbildningar via Sunderbyn
Regionala studiekatalog är framtagen för 2021.
Sammanfattningsvis har vi haft ett gott studieår i regionen.
Regionen gör även riktade inbjudningar/insatser för olika grupper av medlemmar
Den ansvarige gentemot regionstyrelsen har varit Maria Mannberg
Ungdomsverksamhet
2020 har präglats av stora utmaningar för regionens ungdomsarbete. Avhopp, ointresse och en
ostrukturerad överlämning och integration i Sekos övriga organisation har påverkat
verksamheten i mycket negativ bemärkelse. Kallelser både från regionens styrelse om
verksamhetsbesök och studier likväl kallelser från förbundet centralt till nationella händelser,
som Ungdomskonferensen, har därefter också bemötts av svalt intresse från klubbar och
sektioner.
Tillförordnad ungdomsansvarig kom i arbete efter det stod klart att ungdomsarbetet drabbats
av bakslag sent på året och utan egentlig tid eller möjlighet att delta i de nödvändiga organen,
LO:s struktur jämte Sekos, som förväntas av uppdraget och planeringen. Därtill är denna
person för gammal och har andra centrala uppdrag i förbundet.
Fokus för tillförordnade ansvariga har därför varit att kalla till ungdomsutbildningar, föra
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dialog med den Centrala Ungdomskommittén, samt föra ett resonemang och försöka hitta en
lösning på regionens utmaningar. Särskilt avseende att få en representant aktiv i den centrala
ungdomskommittén och i följaktligen i regionstyrelsen. Dialog har även förts med klubbar
och sektioner på arbetsplatser med många ungdomar om huruvida de kan bidra till arbetet på
något sätt.
I Umeå har det under perioden dock funnits en aktiv ungdomsansvarig som deltagit inom den
lokala ungdomskommittén i LO:s arbete.
Den ansvarige mot regionstyrelsen har varit Fredrik Lundholm, Fredrik Bruhn
Försäkringsverksamhet.
Regionen har genomfört utbildningar i försäkringsverksamhet under året (ordning o reda)
I försäkringskommittén har Maria Mannberg och Maria Blixt (anställd) ingått tillsammans
med Folksam
Den ansvarige gentemot avdelningsstyrelsen har varit Maria Mannberg
Jämställdhet och Integration.
Kvinnligt nätverk
Ett möte ordnades i januari men pga covid-19 lade vi detta på is.
Pride Umeå
Styrelsen tog beslut om att köpa in mössor med Sekos pridelogga, tyvärr blev alla parader
inställda i och med Covid-19.
Den ansvarige gentemot regionstyrelsen har varit Anneli Näslund & Mimmi Alm
Facklig/politisk verksamhet.
Under året har fackligt politiska arbetet bedrivits genom en att vi har en facklig/politisk grupp.
Gruppen har bestått av f/p intresserade i regionen, under 2020 har gruppens medlemmar varit:
Maria Mannberg, Fredrik Bruhn, Michael Mukka
Arbetet har bestått av att vi har planerat ett antal träffar med gruppen där vi ska dragit upp
strategier hur vi ska arbeta och vem som gör vad och hur vi ska få bättre kontakt med de F/P
ansvariga i klubbarna för att bredda arbetet.
Vidare har vi deltagit i ett antal olika grupperingar inom 6F samt LO tex,
Fackligt Valcentrum, Fackligpolitiskt utskott, 6F facklig-politisk grupp.

Den ansvarige gentemot regionstyrelsen har varit Michael Mukka
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Arbetsmiljöverksamhet.
Regionen har under detta verksamhetsår rekryterat till de olika utbildningarna som
genomförts via Seko. Ingen skall dö på jobbet, Hot Våld och Missbruk på arbetsplatsen,
Psykisk ohälsa
Den ansvarige gentemot regionstyrelsen har varit Michael Mukka
Regionklubb
Vi har kommit igång med arbetet i Regionklubb. Styrelsen består av 7 personer och 1
ersättare.
Vi har tagit fram Verksamhetsplan, Organisationsplan och Arbetsordning samt gjort en
kartläggning av antal medlemmar 1804 st 2020
Plan för 2021 är framtagen
Den ansvarige gentemot regionstyrelsen har varit Maria Mannberg
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Slutord.
Vi kan konstatera att verksamhetsåret 2020 inte blev riktigt som vi hoppats, både att det är
svårt att få klubbarna engagerade/delaktiga. Det vi behöver är att ta fram engagerade
medlemmar som vill ta sig an dessa frågor.
Vi kommer också att få några nya personer i styrelsen som vi hoppas ska bidra till detta men
det är trots allt ute i klubbarna och sektionerna medlemmarna finns. Det gör att det är där
grunden till den regionala verksamheten finns och förhoppningsvis också aktiveras.

Med det så får styrelsen tacka för det gångna året och hoppas att 2021 blir ett riktigt bra år för
region Seko Norra Norrland.

Umeå 2021-03-19

Maria Mannberg

Kjell-Åke Sommeryd

Glenn Nordström

Mimmi Alm

Michael Mukka

Peter Holmqvist

Lars Löfstedt

Fredrik Lundholm

Mats Dahlberg

Anna Nilsson

Maria Svanberg

Katharina Tellström

Anneli Näslund
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