
Ledarskifte i den fackliga 
organisationen på Scania
verkstadsklubb i Södertälje
Som alla kanske vet så har vår tidigare klubbordförande Johan Järvklo gått vidare till nya utmaningar i sin roll som 
generalsekreterare för Volkswagens världsfack.

För att hantera en klubbordförandes avsägelse så behöver en hel del saker hända vilket har gjort den senaste tiden för 
oss smått hektisk. Nu är valen förrättade och detta är en beskrivning hur det gick till och vilken den nya klubblednin-
gen är.

Det gick för ca  en månad sedan 8/6 ut ett utlysande av nominering för uppdraget, extrainsatt årsmöte (repskap) genom-
fördes den 3/7 för att välja utifrån inkomna nomineringar samt en omkonsituering i klubbstyrelsen den 4/7 där klubb-
styrelsen tillsatte de övriga rollerna (vice ordförande och 2:e vice ordförande).

Här är de tre nyvalda ordföringarna och en beskrivning vad rollerna innebär:

Vice ordförande
Erik Eklund

• Leda och 
samordna styrelsens verksamhet 
och ansvara för att verksamheten 
fungerar enligt stadgar, planer och 
mål. 

• Ansvarar för och leder styrelse-
möten, planeringskonferenser, 
medlemsmöten, och möten med 
förtroendevalda. 

• Stödjer och vägleder klubb-
styrelsen, funktionsansvariga och 
övriga som arbetar övergripande på 
klubbnivå i deras roller och uppgift-
er. 

• Fungerar som ansvarig utgivare 
för allt informationsmaterial som 
produceras på verkstadsklubben 
och på gruppområden. 

• Ansvara för att beslut tagna i 
klubbstyrelse eller medlemsmöte 
verkställs.

2:e vice 
ordförande
Anneli Andersson

• Leda och samordna grupporgani-
sationernas verksamhet och ans-
vara för att verksamheten fungerar 
enligt stadgar, planer och mål på 
gruppnivå.

• Förbereder och leder möten med 
grupporganisationerna.

• Stödjer och vägleder gruppor-
ganisationerna i deras roller och 
uppgifter.

Klubbordförande
Michael Lyngsie

• Leda och 
samordna klubbens internationella 
och koncernfackliga verksamhet 
och ansvara för att verksamheten 
fungerar enligt stadgar, planer och 
mål i alla verksamhet som sker 
utanför Södertäljeklubbens om-
råde.

• Stödjer och vägleder de som har 
uppdrag inom den koncernfackliga 
och internationella verksamheten.

• Är verkstadsklubbens primära 
språkrör till förbundet, media samt 
vid andra kontakter där ingen an-
nan är vald. 

• Ansvarar för samordna de tre ord-
föranderollerna och de olika verk-
samhetsnivåerna.


