
VINNA VAL! 

Kurs för förtroendevalda som ska genomföra  

politiska samtal i valrörelsen. 
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 ”Vinna val” är en två-dagars utbildning för dig som ska föra  

politiska samtal i valrörelsen, oavsett om det sker per telefon,  

på arbetsplatser eller vid fikabord.   

  

Vi står inför flera politiska vägval. Vilken utgång vi får i höstens val 

spelar roll för hur samhället och arbetslivet kommer att utvecklas.  

Vi behöver en politik som gör att vanligt folk får det bättre.  

Samhället ska hålla ihop. Sverige ska vara tryggt att arbeta, leva och 

åldras i. Alla ska omfattas av tryggheten. Därför behöver vi en politik för 

full sysselsättning, välfärd, trygghet och jämlikhet.  

  

För att hjälpa dig i de politiska samtalen genomför vi nu denna 

utbildning. Den kommer ge dig kunskaper både i fackföreningsrörelsens 

aktuella politiska agenda men också om hur vi kan ha en effektiv politisk 

kommunikation. Vi kommer blanda både teori och praktik, öva och 

tillsammans stärka oss i det viktiga arbetet vi har framför oss.   

  

Välkommen!  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Målgrupp: Förbundens förtroendevalda som ska genomföra politiska 

samtal i valrörelsen.  

  

Ekonomi: LO ersätter deltagaren med utbildningsarvode. 

Utbildningsarvodet är 1 336 kr/dag och är skattepliktigt. Övriga 

kurskostnader finansieras av LO.  

  

Har du frågor om utbildningen kontakta LO-distriktets valledare  

Birgitta Almroth: birgitta_almroth@telia.com  eller 

susanne.simonsson@lo.se.  

 

Anmälningstalong finns på nästa sida.   

Den skickas till:  

LO-DISTRIKTET I SKÅNE, Olof Palmes Plats 1, 214 44 Malmö 

Alternativt mejla uppgifterna till: lo-skane@lo.se 

Vi skickar bekräftelse ca 14 dagar innan utbildningen påbörjas till de 

som är anmälda. 
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Datum Ort Sista 

anmälningsdag 

6-7 mars Backagården  9 februari 

8-9 mars Malmö 12 februari 

12-13 mars Kristianstad 16 februari 

15-16 mars Åstorp 19 februari 

20-21 mars Backagården 26 februari 

22-23 mars Skurup 26 februari 

3-4 april Malmö 12 mars 

5-6 april Ystad 12 mars 

10-11 april Backagården 19 mars 

12-13 april Helsingborg 19 mars 

17-18 april Kristianstad 26 mars 

19-20 april Landskrona 26 mars 

24-25 april Backagården 29 mars 

26-27 april Malmö 29 mars 

8-9 maj Malmö 16 april 

15-16 maj Helsingborg 23 april 

17-18 maj Backagården 23 april 

Anmälan till Vinna val–utbildning våren 2018  

Namn: ……………………………………………………… 

Pers nr: ……………………………………………………... 

Adress:……………………………………………………… 
Postnr: …………………………….Ort …………………… 
Telefon: ………………………………………………………  

E-post: ………………………………………………………  

Fackförbund: ……………………………………………….. 

Särskild kost    ……………………………………….......... 
Anmälande organisation…………………………………... 
Uppgiftslämnare…………………………………………….  
Telefon ………………….…………...................................  

      

LO-distriktet i Skåne 

Markera 

vilken 

utbildning du 

vill gå!  


