
 

Du ställs inför olika typer av förändringar och utmaningar genom hela ditt arbetsliv. Saco-klubben finns 
här för dig under alla olika faser. Styrelsen företräder sina medlemmar i de frågor som de anser 
relevanta, ger stöd och professionell rådgivning och mycket mer. Sacos valberedning söker dig som 
vill engagera sig i vår styrelse.  

Med tanke på hur mycket tid du spenderar på din arbetsplats har du kanske många förslag på hur den 
kan bli bättre. De flesta som engagerat sig i facket inser ganska snart att fackligt aktiva kan göra skillnad. 

Med ett fackligt uppdrag kommer utvecklingsmöjligheter och ny intressant kompetens 

Du ökar dina möjligheter att påverka, men det är inte den enda anledningen till varför du bör göra det. 
Att vara förtroendevald bidrar också till din egen utveckling och genom uppdraget lär du dig mycket.  

Du får till att börja med gå en facklig grundutbildning, där du lär dig det du behöver veta för att kunna 
känna dig bekväm i rollen. Du får även testa dina förhandlingsfärdigheter när du representerar 
medlemmarna på arbetsplatsen gentemot arbetsgivaren. Du får exempelvis delta i diskussioner och 
förhandlingar om löne- och arbetsmiljöfrågor, vilket är lärorikt och bidrar till att du lär känna din 
arbetsplats på ett nytt sätt, samtidigt som du breddar din kompetens på köpet.  

Vill du påverka på riktigt? Engagera dig! Hör gärna av dig till någon av oss, gärna innan den 16/12.  

Vänliga hälsningar,   
Valberedningen Röda Korsets Saco Klubb 

Maite Zamacona Aguirre, Daniel Heed & Nina Paulsen 

------------------------------------------- 

Frågor & svar: 

• Vad söker styrelsen för typ av kompetens? Vi söker kollegor som är intresserade av fackligt arbete eller har erfarenhet 
av fackliga förhandlingar. Vi vill gärna få in kollegor från avdelningar som inte har någon representant i styrelsen som, 
hälsa och vård och internationella avdelningen. Vi arbetar för mångfald. 

• Vad innebär det att engagera sig i Röda Korsets Saco-klubb? Styrelsen har möte (t ex via Teams) ca var sjätte vecka - 
ibland oftare, som vid omorganisation. Arbetsuppgifterna brukar fördelas inom styrelsen. Läs gärna mer här: 
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004464818-SACO-s-lokalklubb-
tj%C3%A4nstepersonsorganisationen Mer info finns på https://akademssr.se/fortroendevald och https://www.saco.se/ 

• Vad finns det för kurser för förtroendevalda inom Saco? Läs mer här: https://www.saco.se/fortroendevald/ 

För dig som vill påverka på riktigt  
– engagera dig i Röda Korsets Saco-klubb! 
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