Verksamhetsplaner
Seko Väst 2021

1

Verksamhetsplaner Seko Väst 2021
Verksamhetsplan Infokommittén 2021
Ansvarig: Camilla Hjelm
Mål:
Att ge klubbar/sektioner och medlemmar information om vad Seko Väst erbjuder och arbetar med.
Aktiviteter:
Hemsidan kommer att uppdateras en gång i kvartalet. Instagram uppdateras löpande när text, foton
och videoklipp kommer in.
Infokommittén har planerat att Info Seko Väst ska ges ut med Sekotidningen nr. 2 (april), nr. 3 (juni)
och nr 5 (november) 2021. Info Seko Västs innehåll kommer att spegla kommittéerna arbete under
året.
Infokommittén kommer även att skicka ut ett månadsbrev en gång i månaden till ordföranden i
klubben/sektionen med information om träffar som varit, kommande händelser och datum för
utbildningar.
Mötesverksamhet:
Under 2021 kommer Infokommittén att träffas inför varje deadline av Info Seko Väst och även arbeta
med hemsidan.

Verksamhetsplan Jämställdhets- och mångfaldskommittén 2021
Ansvarig: Massimo Bresnik
Mål:
Fler förtroendevalda skall vara kunniga i jämställdhetsområdet, för att kunna verka för jämställda
arbetsplatser utan diskriminering.
Aktiviteter:
Träff/Utbildningstillfälle för jämställdhetsansvariga en dag under våren och en dag under hösten
West Pride 2021
Hammarkullekarnevalen
Mötesverksamhet:
Fyra kommittémöten
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Verksamhetsplan Ungkommittén 2021
Ansvarig: Camilla Widman
Mål:
Att besöka alla Seko-medlemmar som går OM facket utbildningar, för att skapa en kontakt med Seko
Vara delaktiga i LO Västsveriges kampanj Facket på sommarjobbet/extrajobbet
Ha en ungansvarig träff för alla ansvariga i Seko Väst och en aktivitet. Detta görs lättast i samarbete
med LO Västsverige.
Delta på mässor där unga finns, såsom Gymnasiemässan, Kungälvsmässan och Kunskap & Framtid
Medverka på organiseringsforum
Ha samordningsaktivitet med 6F
Ha utåtriktade aktiviteter och ringkvällar
Utveckla arbetet med metorskap
Aktiviteter:
En träff tillsammans med studieansvariga och en egen träff
Besök till alla ungdomar som går ”Om facket”
Facket i sommarland
Ungansvarigträff
Ungaktivitet
Gymnasiedagarna
Kungälvsmässan
Organiseringsforum
Mässan Kunskap och Framtid
6F samordning Ungdom
Utåtriktad verksamhet/Ringkvällar
Mötesverksamhet:
Minst tre möten med kommittén
En träff med ungansvariga och 2-dagars träff med ungansvariga ihop med studieansvariga

3

Verksamhetsplan Arbetsmiljökommittén 2021
Ansvarig: Lars-Göran Aronsson
Mål:
Att ha ett nära samarbete med de regionala skyddsombuden
Att ha ett nära samarbete med försäkringshandläggare på regionen
Att vara våra klubbar och sektioner behjälpliga med information i arbetsmiljöfrågorna
Att kontinuerligt uppdatera regionens huvudskyddsombud och skyddsombud med
arbetsmiljörelaterad information
Att i regionen arbeta för att bygga upp ett internt och externt nätverk av kunskap och
samarbetspartners för att utveckla arbetsmiljöarbetet
Att ha ett fortgående samarbete med arbetsmiljöombudsmannen på förbundet Seko
Att utöka samarbetet med de andra regionerna
Aktiviteter:
En utbildningsdag / föreläsning för skyddsombud / arbetsmiljöansvariga samt försäkringsansvariga
En utbildningsdag / föreläsning för huvudskyddsombud / arbetsmiljöansvariga /
jämställdhetsansvariga samt försäkringsansvariga
Mötesverksamhet:
Arbetsmiljökommittén har sex planeringsmöten
Arbetsmiljökommittén ämnar delta i kompetenshöjande seminarier och liknande för verksamheten
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Studier Verksamhetsplan 2021
Ansvarig: Bengt-Göran Henningsson
Mål:
•

Ungdomskurser, 25 deltagare

•

Introduktion, 117 deltagare

•

Medlemsutbildning, 200 deltagare

•

GAF, 2 nya deltagare per år. Utbildningen är 3-årig.

•

Vald på jobbet, 80 deltagare

•

Vald på jobbet 2, 80 deltagare

•

ARG, 40 deltagare

•

Alla kan göra något 5 deltagare

Aktiviteter:
•

vidareutveckla studieansvariga i klubbar/sektioner

•

Stimulera klubbarna att rekrytera till facklig
medlemsutbildning/introduktionsutbildning/funktionsutbildningar

•

Arbeta aktivt i tvärfackliga grupper regionalt

•

Samverka i 6 F-träffar

•

Besöka klubbar ihop med facklig-politiska kommittén

•

Verka för att alla studieansvariga går studieorganisatörstrappa

•

Vara hjälp åt klubbarna för rekrytering till grund-/vidareutbildning för samtliga
förtroendevalda

•

Vid förfrågan besöka arbetsplatser, medlemsmöten och klubbstyrelser för att
väcka intresset för fackliga studier

Mötesverksamhet:
•

Fyra möten med klubbarnas studieansvariga varav ett internat. I internatet deltar även
ungdomsansvariga.

•

Sex möten med studiekommittén

•

Studiekommittén medverkar på ABF/LO:s studiekonferens i Väst
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Verksamhetsplan Försäkringar, Arbetsskador och Pensioner 2021
Ansvarig: Mats Andrén
Mål:
att klubbar och sektioner skall ha egen kunskap om våra försäkringar och pensioner
grundutbildning för nyvalda inom ett år
verka för att skyddsombud får utbildning i försäkringar
erbjuda alla medlemmar aktuellt om försäkringar
Aktiviteter:
Grundutbildning för nya försäkrings-/pensionsinformatörer på två dagar
Vidareutbildning en dag för ovanstående
Seminarier/temadagar tillsammans med arbetsmiljökommittén
Ansvarar för att klubbar och medlemmar får information om försäkringar och pensioner såsom;
•

60+, pensionsinformation till de som fyller 60 år.

•

Ordning o Reda i Försäkringar, håller Lillemor för våra styrelser.

•

Förmedla individuell pensionsinformation

Planera utbildningar och komma med förslag på innehåll för seminarier och utbildningar
Göra uppföljning och utvärdering av verksamheten
Mötesverksamhet:
4 möten med Försäkringskommittén
2 möten med Försäkringskommitté Väst (Folksam)
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Verksamhetsplan Facklig-politiska kommittén 2021
Ansvarig: Camilla Widman
Mål:
Att öka unga medlemmars intresse för politik
Att stärka den facklig-politiska organisationen
Att öka kunskapen om arbetarrörelsens historia och värderingar
Att samtliga klubbar ska ha facklig-politiskt ansvariga
Att Seko-regionen i samverkan med 6 F ska öka det politiska inflytande i kyrkan, kommuner, region,
riksdag och EU
Att fler medlemmar får politiska uppdrag
Att Seko F/P ska synas mer i media
Aktiviteter:
1:a Maj, samverkan med LO-distriktet, LO-fack i kommuner och 6 F
Arbetsplatsbesök med politiker
Aktiviteter för att synliggöra facket i politiken (debattartiklar, insändare m m)
Kontinuerlig uppdatering av hemsidan (flik facklig-politiskt)
Tvärfackligt samarbete
Lokalt samarbete inom respektive partidistrikt
Träffar för klubbarnas facklig-politiskt ansvariga för att stärka dem i sitt uppdrag
Samarbete med Unga Örnar
Besöka klubbar där facklig-politiskt ansvariga inte finns, och klubbar som sällan deltar vid våra träffar
(gemensamt med studiekommittén)
Mötesverksamhet:
Minst fem möten i facklig-politiska kommittén
Två träffar med klubbarnas facklig-politiskt ansvariga (en tvådagars och en endags)
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