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Föreningen bildades på en extrastämma den 30 september 2021 genom den forna föreningen 

Ledarna inom kriminalvården. Där och då valdes även en ny styrelse med representanter från olika 

myndigheter. Under månaderna oktober – december har styrelsen främst fokuserat på föreningens 

uppbyggnad, planering av styrelsearbete, demokrati och medlemsaktiviteter för 2022 samt arbete 

med motioner, synpunkter till det förbundspolitiska programmet och nomineringar av förtroendevalda 

inför Ledarnas kongress 2022.  

Från Ledarna har styrelsen hjälp av den bransch- och avtalsansvarige för staten, Oskar Falk. 

Samarbetet har inletts och tillsammans kommer föreningen att skapa mervärde både för den 

enskilde medlemmen och för alla fackliga företrädare som verkar i olika statliga myndigheter. På 

motsvarande sätt kan samarbetet med föreningsstyrelsen bidra till att förbättra Ledarnas utbud till 

medlemmar och höja kunskap om statens område. 

Inga medlemsaktiviteter har skett under dessa tre månader, men föreningen har hjälpt till att skapa 

en ny framtida klubb på en myndighet i Sverige. 

Styrelsen kommer under 2022 regelbundet kommunicera med alla medlemmar och bl a. presentera 

styrelsen, långsiktig strategi och utveckling av föreningen och vilka aktiviteter som förväntas 

genomföras.  

 

Samverkan i Offentlig Sektor (SOS) 

SOS – Samverkan i Offentlig Sektor – är ett samarbete för Ledarnas föreningar inom offentlig sektor 

med syfte att öka medlemsnyttan. Föreningar som deltar utöver Ledarna inom staten är Ledarna 

inom Vård och Omsorg, Ledarna inom Räddningstjänsten, Kost & Näring samt Ledarna inom 

Offentlig sektor. 

Ett exempel på samverkan är att under oktober-december har representanter inom SOS samlats för 

att gemensamt nominera förtroendevalda till ny mandatperiod i förbundsstyrelsen samt skriva vissa 

gemensamma motioner. 

 

Demokrati 

Under 2021 har föreningsstyrelsen deltagit med 2 representanter i ett förbundsråd som Ledarna 

arrangerat i november månad.  

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen, varav ett fysiskt möte och tre digitala via Zoom. 

Styrelsen har för avsikt att regelbundet ha digitala månadsmöten och fysiska möten vid behov några 

få gånger per år för att minska kostnader och vara mer miljömedvetna. 

Protokoll och andra handlingar kommer att finnas tillgängliga för styrelse, revisorer och valberedning.  

 

Medlemsutveckling 
Föreningen hade 2268 medlemmar per den 31 dec 2021.  
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Föreningens bokslut för 2021 

Föreningens bokslut för 2021 redovisar ett positivt resultat på 150 760 kronor. Under 2021 uppgick 
medlemsintäkterna till 207 105 kronor och kostnaderna summerades till 91 302 kronor varav totalen 
(91 302) ca. 44 % procent avser demokratikostnader. 

Styrelsen arbetar aktivt med att efterleva Ledarnas grundstadgar 1§ som skriver att föreningens 

ekonomi så långt som möjligt ska gå jämnt ut under stämmoperioden för att inte bygga upp kapital. 

 

Styrelsen för Ledarna inom staten: 

 

 

Susanne Andersson  Jörgen Kristiansson  Linda Wallberg  

 

 

 

Tony Schytt   William Nory 
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Deltagare

  LEDARNA 802000-1833 Sverige

Påverkare

Gerda Johansson

gerda.johansson@ledarna.se
Leveranskanal: E-post

  LEDARNA INOM STATEN 802410-7453 Sverige

Signerat med E-signering

Susanne Andersson

Ordförande

susanne.andersson@tullverket.se

2022-03-07 14:03:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Jörgen Kristiansson

Vice Ordförande

jorgen.kristiansson@kriminalvarden.se

2022-03-08 08:29:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Linda Wallberg

Ledamot

linda.wallberg@ledarna.se

2022-03-07 13:31:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Tony Schytt

Kassör

tony.schytt@kriminalvarden.se

+46761465865

2022-03-07 14:01:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

William Nory

Ledamot

william.nory@rmv.se

2022-03-21 07:48:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-0713:29:53
                    Gerda Johansson på Ledarna skapade avtalet och bjöd in Susanne Andersson på Ledarna inom staten som en undertecknare, Jörgen Kristiansson på Ledarna inom staten som en undertecknare, Linda Wallberg på Ledarna inom staten som en undertecknare, Tony Schytt på Ledarna inom staten som en undertecknare, William Nory på Ledarna inom staten som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0713:31:31
                    Linda Wallberg på Ledarna inom staten öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0713:31:34
                    Linda Wallberg på Ledarna inom staten signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0714:00:17
                    Tony Schytt på Ledarna inom staten öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0714:01:36
                    Tony Schytt på Ledarna inom staten signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0714:02:47
                    Susanne Andersson på Ledarna inom staten öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0714:03:07
                    Susanne Andersson på Ledarna inom staten signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0808:28:49
                    Jörgen Kristiansson på Ledarna inom staten öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-0808:29:30
                    Jörgen Kristiansson på Ledarna inom staten signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2107:48:01
                    William Nory på Ledarna inom staten öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2107:48:14
                    William Nory på Ledarna inom staten signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2107:48:14
                    Alla undertecknare i Ledarna inom staten har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2763693/5c4bdd427e78aea69d557d9963d903f676800026/?asset=verification.pdf

