
Covid-19 har sannerligen fått oss 
att ändra på våra liv både privat 
och på arbetet. Många har inte 
kunnat träffa sina barn och barn-
barn, några behöver handla åt 
sina föräldrar och alla måste hålla 
en distans till varandra. 

Hela världen har blivit starkt 
påverkat och många har dött 
eller blivit väldigt sjuka. Utöver 
detta så har också många blivit 
varslade eller korttidspermit-
terade och Seko är inget undan-
tag, utan flera av våra branscher 
är hårt drabbade. 

Detta har också gjort att fler vill 
vara med i fack och A-kassa och 
det är positivt. Även digitaliser-
ingen har påskyndats då många 
möten nu hålls i digitala plattfor-
mar och många behöver arbeta 
hemifrån. (På arbetsgivarverkets 
hemsida finns frågor och svar gäl-
lande arbetsmiljö vid hemarbete.) 

Vi får hoppas att man snart har 
fått fram ett vaccin mot viruset 
och att vi sakta men säkert kan 
återgå till mer normala förhål-
landen. 

Tänk vad härligt när alla kan träf-
fas igen och det är okej att krama 
sina vänner, nära och kära igen 
eller kunna gå ut på en afterwork 
med sina arbetskamrater och 
man kan känna sig trygg med sin 
anställning. Vi är inte där än men 
förhoppningsvis kommer den da-
gen fortare än vad vi idag kanske 
tror. Var rädda om varandra!

Camilla Widman, Ordförande Seko Väst
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Årsmöte i Seko Väst
Den 29 april gick Seko Västs 
årsmöte av stapeln. Vissa kom till 
Hotell Kusten och var med fysis-
kt, medan andra var med digitalt 
p.g.a. Covid-19. 

Årsmötet var digitalt gällande 
dagordning, där ombuden tryckte 
tummen upp gällande föredragna 
förslag och kunde fylla i egna 
förslag. Vi hade också person-  
voteringen digitalt via Seko Vote-
IT. Mötet flöt på bra, men kanske 
lite för fort. Allt Seko Väst brukar 
ha med på sina tidigare årsmöten, 

såsom parentation, rapporter 
och gästuppträdande, hade helt 
skalats bort. Huvudsaken var att 
årsmötet kunde hållas och alla val 
göras. 

Den nya styrelsen i Seko Väst 
innehåller   följande per-
soner: Camilla Widman (ord-
förande), Bengt-Göran Hennings-
son (vice ordförande), Christer 
Johansson (kassör),  Camilla 
Hjelm (sekreterare), Daniel Del-
lenmark (vice sekreterare), Mats 
Andrén, Lars-Göran Aronsson, 

Lennart Gunnarsson, Susanne 
Lihdén, Claes Olsson, Angelica 
Samuelsson, Jan-Åke Sköld 
(ersättare) och Massimo Bresnik 
(ersättare). Revisorer blev Leif 
Kyldal och Henrik Pettersson. 
Revisorsersättare blev Jeanette 
Lundvall och Patrik Kajliden. 
Valberedningen ser ut som följer: 
Sven-Erik Karlsson (sammankall-
ande), Ann-Christine Gerdin, 
Christer Johansson, Sofia Svens-
son och Corry Thuresson.



Facklig Introduktion
Du, facket och kollektivavtalet
Facklig introduktionsutbildning för medlemmar och blivande        
medlemmar. För dig som vill veta mer om varför facket finns            
och till vilken nytta. Utbildningen är en heldag (8 timmar). 

Innehåll:

• Det fackliga löftet, svenska modellen

• Kollektivavtalet

• Översikt, vilka lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen

• Försäkringsinformation

Samtliga kurser kommer hållas på Seko Väst, Fjärde Långgatan 48 i   
Göteborg.

Din ansökan vill vi ha senast 3 veckor före kursstart. 

Maila in din ansökan till: studier.vast@seko.se

Ersättning får du i form av skattefritt stipendium (119 kr/ timme).

Vi välkomnar både medlemmar och blivande medlemmar till             
introduktionsutbildningen.

Datum:

17 september

15 oktober

9 november

9 december

Medlemsutbildningar i höst



Seko:s  
Medlemsförsäkringar 2020

Fortsättning på nästa sida

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
Medlemsolycksfall – Fritid - livsvarig Avtalsnummer GF 10500
•	 Olycksfallsersättning
•	 Akutersättning
•	 Sjukhusvistelse
•	 Tandskador
•	 Rehabilitering
•	 Övriga kostnader
•	 Kroppsskadeersättning
•	 Medicinsk invaliditet 200 000 kronor.  

Högsta möjliga ersättning 400 000 kronor.
•	 Kristerapi

Barngruppliv Avtalsnummer GF 10500
•	 Försäkringsbelopp 35 000 kronor.

Kompletterings Tjänstegrupplivförsäkring K-TGL Avtalsnummer GF 14095
•	 Gäller för medlem som inte omfattas av TGL eller jämförbar  

försäkring tecknad av arbetsgivaren.

Inkomstförsäkring Avtalsnummer GF 14750-00024
•	 Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst  

över 25 025 kronor/månad.
•	 Ersättning max 100 ersättningsdagar.
•	 Ersättningar tillsammans med A-kassan ger upp till 80 procent  

av ersättningsgrundande inkomst.

Sjöfolk medlemmar 

Utökad Medlemsolycksfall – Fritid Avtalsnummer GF 11800
•	 Medicinsk invaliditet försäkringsbelopp 800 000 kronor.  

Högsta möjliga ersättning 1 600 000 kronor.

Hemförsäkring Avtalsnummer KS 14800 –livsvarig
(efter 12 månader sammanhängande medlemskap  
och bosatta inom Norden)

Privata Väg medlemmar 

Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad Avtalsnummer GF 3370 –livsvarig
•	 Dödsfallskapital 1 prisbasbelopp till och med 65 år.  

Därefter 0,15 prisbasbelopp.
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Digital rådgivning
I Coronatider ändrar Folksam delvis sitt sätt att arbeta och erbjuder digitala möten. 

Ska ni ha styrelsemöte eller liknade kan ni bjuda in Folksam att delta digitalt. De kan då presentera 
vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och ha en djupare dialog om vad de innehåller och vilka 
försäkringar man kan teckna till. De jobbar mest i plattformen Teams. 

Inom kort kommer även medlemmar få information om att de kan gå in på Folksams hemsida och 
boka ett digitalt möte för att få en genomgång av sina egna försäkringar.



 Info Seko Väst  nr 1 2020. Bilaga till Sekotidningen nr 3 2020

Seko Västs informationsblad, utkommer 
med tre nummer per år som bilaga till 
Sekotidningen. 

Redaktör och ansvarig utgivare: 
Camilla Hjelm
E-post: camilla.hjelm@seko.se

Nästa Info Seko Väst kommer med Seko-
tidningen nr 5 2020.

Info Seko Väst

Seko Väst
Seko Väst: 031-42 94 90
Seko Direkt: 0770-45 79 00
Besöksadress:
Fjärde Långgatan 48, 7 tr 

Telefontider juni-augusti:
09.00-11.30, 12.30-15.30 måndag-torsdag
09.00-11.30, 12.30-14.00 fredag

Besökstider:
Kontoret är stängt för besök p.g.a. Covid-19.

Postadress:
Seko Väst
Fjärde Långgatan 48, 7 tr
413 27 Göteborg
E-post: vast@seko.se

Hemsida: www.seko.se/regioner/vast2

Studier:

Bengt-Göran Henningsson
Telefon: 031-42 94 82
E-post: studier.vast@seko.se

Ombudsmän:

Niklas Rydh, Entreprenad (V o B)
Telefon: 031-42 94 36
E-post: niklas.rydh@seko.se

Magnus Andersson, Entreprenad (V o B)
Telefon: 031-42 94 33
E-post: magnus.andersson@seko.se

Mikael Johansson, Entreprenad (V o B)
Telefon: 031-42 95 82
E-post: mikael.johansson@seko.se

Mattias Theliander, Entreprenad (Telekom) 
+Regionalt skyddsombud
Telefon: 031-42 94 42
E-post: mattias.theliander@seko.se

Kajsa Lackovic, Telekom

Telefon: 031-42 94 35

E-post: kajsa.lackovic@seko.se

Monica Danielsson, Service, Trafik, 
Bemanning & Energi
Telefon: 031-42 95 73
E-post: monica.danielsson@seko.se

Maud Kjellberg, Kommunikation, Trafik, 
Service & Bemanning
Telefon:031-42 95 83
E-post: maud.kjellberg@seko.se

Arbetsskador & Försäkringar:

Lillemor Rånevik
Telefon:031-42 94 22
E-post: lillemor.ranevik@seko.se

Regionalt Skyddsombud:

Lars-Ove Svantesson
Telefon: 031-42 94 24
E-post: lars-ove.svantesson@seko.se

Har du en arbetskamrat som borde bli medlem i Seko?

Har du en arbetskamrat som är nyfiken på att bli medlem, men som först kanske vill veta mer om vad det in-
nebär, vilken nytta facket gör och vilka förmåner ett medlemskap erbjuder? Tipsa oss så tar vi kontakt med per-
sonen och berättar mer. 
För varje person du tipsar om som blir medlem i Seko skickar vi en biobiljett till dig! 
 
Så här gör du för att tipsa Seko

Skicka ett sms till 71350 med ordet Seko följt av ett mellanslag och namn och mobilnummer till personen som 
är intresserad, så hör vi av oss till denne. För varje person du tipsar om som blir medlem i Seko skickar vi en 
biobiljett till dig!

För att vi ska veta vem vi ska skicka biobiljetten till – använd din egen mobil. 

OBS! Om du tipsar oss om någon annan än dig själv, tänk på att det är viktigt att du har pratat med personen 
så att det är okej att vi ringer upp.


