
Nominering till LO-distriktet i Skånes regionala ungkommitté 

Regionala Ungkommittén har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala 
ungarbetet och arbeta på uppdrag av styrelsen med de av LO beslutade ungfrågorna. 
Målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.  

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på 
Sommarjobbet, skolinformation, valrörelsen och opinionsbildning i ungfrågor. 

Kommittén kommer att ta ett stort ansvar för kommande års kampanj av Facket på 
sommarjobbet samt skolorganisationen i distriktet. Det är ett spännande uppdrag som 
kräver mycket planering. 
Det planeras in sju möten under verksamhetsåret. Datum för alla sju mötena finns 
längre ner i cirkuläret, så de som blir nominerade från er kan planera in dem redan nu. 

- Kommittén utses av LO-distriktet i Skånes styrelse.

- Kommittén ska bestå av högst 14 personer, en från varje förbundsområde.
Därutöver ingår en utsedd ansvarig från LO-distriktet som sammankallande för
kommittén och som har till uppgift att samla förbundsavdelningarna och driva på i
frågorna i Skåne. Samt adjungerad från SSU.

- Kommittén har även 14 ersättare, en från varje förbundsområde. Den ordinarie
ledamoten ansvarar för att ersättaren är insatt i frågorna och att hen får all info
som behövs för att kunna ersätta vid den ordinarie ledamotens frånvaro. Den
ordinarie ledamoten har även som ansvar att meddela både LO-distriktet och sin
ersättare om hen har förhinder.

För de representanter som utses ansvarar nominerande organisation för
eventuell förlorad arbetsförtjänst och resor.

- LO-distriktet står för lokaler och förtäring.

- Kommittén har åtta möten planerade för mandatperioden. Och de planerade
datumen för dessa är:

o 28 april
o 25 maj
o 18 augusti
o 23 september
o 5 november
o 16 december
o 3 februari 2021
o 7 april 2021



- Nomineringarna till både ordinarie ledamot och ersättare görs via länken nedan 
och ska vara LO-distriktet till handa senast den 20 mars 2020  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOhMSr1
uokW5DqmYstUvMtjdUOVBUOFNKSkJCSjVOUldSOUxFT0Y3UVFXVi4u 
 
Som förtroendevald i ungkommittén kommer ledamöternas kontaktuppgifter att finnas på 
LO-distriktets hemsida och foton där ledamöterna kan synas på kommer att publiceras på 
sociala medier. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till undertecknad! 
 
Med hälsningar 
LO-distriktet i Skåne 
 
 
Meta Jarl 
Ungansvarig 
meta.jarl@lo.se 
072-560 02 37 
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