
 
 

Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser 

 

Slå vakt om förbundsdemokratin! 
Seko Stockholm arrangerade 23 februari en träff för regionens kongressombud. Där hade vi en 

omfattande diskussion om förbundsstyrelsens nya förslag på nya stadgar. I den länkade artikeln här 

under sammanfattar Seko Stockholms delegationsledare Karin Åkersten och Gunnar Westin vår 

kritik, som vi uppmanar alla klubbar att ta del av. 

 

Läs vidare: Slå vakt om förbundsdemokratin!  
 

Utse era PUMA-ansvariga 
Nu är förbundets nya IT-system, Puma, på plats. För att ni på klubbarna ska kunna komma åt ert 

medlemsregister ska ni utse en förtroendevald som er Puma-ansvarig. Den personen kommer sedan 

få gå en utbildning i puma.  

Anmäl in den ni utser med namn, personnummer, kontaktuppgifter och klubb till: 

karin.akersten@seko.se  

PS. Ni vet väl att ni redan nu kan logga in på Mina sidor på seko.se och se era egna uppgifter samt 

hitta era medlemmar! 

 

Gå förbundets rekryteringsutbildning 
Seko Stockholm anordnar i samarbete med förbundet en 1-dagsutbildning i medlemsrekrytering. 

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och erbjuder ett utmärkt tillfälle för deltagarna att ta del 

av och dela med sig av erfarenheter och praktiska tips i hur vi möter potentiella nya medlemmar på 

våra arbetsplatser.  

Plats: Skytteholmsvägen 2, Solna. 

Anmälan: Senast den 10 mars till erik.persson@seko.se 

Ledigt: Ansök om facklig ledighet för studier utan lön. Seko Stockholm står för förlorad 

arbetsförtjänst. Dessutom bjuder vi på lunch under dagen. 

 

Nominera till LO-facken! 
LO-facken är en tvärfacklig lokal organisation som finns i en del kommuner där vi arbetar tillsammans 

för att påverka politiken i en för våra medlemmar progressiv riktning. Engagemang i ett LO-fack är 

även en god möjlighet för någon som inte har jättestor erfarenhet från facket att bygga upp kunskap 

och lära sig mer. Det kan också vara en väg in till ett lokalpolitiskt engagemang. Vill ni i klubbarna 

eller som enskilda förtroendevalda nominera någon medlem (man behöver inte vara förtroendevald) 

som vill engagera sig i ett LO-fack?  

Skicka in nominering på denna länk: https://simplesignup.se/event/89651 

(Under ”Område”, klicka i ”LO-facken i kommunerna”).  
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För en förteckning över i vilka kommuner det finns aktiva LO-fack, se följande länk: 

http://www.losthlm.se/kontakt/lo-facken     

 

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig som är förtroendevald? 
Det har kommit in signaler på att ett relativt högt antal förtroendevalda har felaktiga eller bristfälliga 

kontaktuppgifter. Exempelvis har många uppgett en felaktig e-postadress. Gå gärna in på Min sidor 

på seko.se och kolla att vi har rätt kontaktuppgifter till dig: https://www.seko.se/mina-sidor  
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