
 

Sacorådet informerar februari 2022 
 

Årsmöte 2022 

Sacorådets årsmöte genomfördes digitalt den 
10 februari och samlade ett 50-tal delegater 
från våra olika förbund. Innan själva årsmötet 
hade vi en mycket uppskattad föreläsning av 
Marcus Larsson, som verkar inom 
”Tankesmedjan Balans” och har skrivit boken 
”De effektiva”. 

Under årsmötet gjordes följande val:  

Ordförande 2 år, Johanna Morgensterns, SSR, 
2:e vice ordförande 2 år, Cecilia Warnholz, LR, 
Saco kommunombud 50%, 2 år Rolf Nilsson, 
LR.  
 

Övriga styrelseledamöter finns presenterade 
på hemsidan.  
 

 
 

På årsmötet beslutades det också om tre 
stadgeändringar. 

1) §2 om ansökan av medlemsskap 
2) §5 om årsmötet och antal delegater 
3) §7 om arbetsformer i styrelsen och 

antal röster 
 

Årsmötesprotokollet i sin helhet finns att läsa 
på hemsidan. 
 
 
 
Vem är du Rolf? Vår kollega på Sacokansliet: 

Johanna Morgensterns,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omorganisation NOS 2023 
Direktörerna till de nya förvaltningarna är 
rekryterade och presenterade i olika forum. 
Den 1 mars börjar de sina nya uppdrag och vi 
kommer att mötas på Interima FSG i varje ny 
förvaltning.  
Alla IFSG är bemannade med lokala och 
centrala företrädare.  
Vill du veta mer om arbetet med 
omorganisationen så finns mycket att läsa på 
Intranätet - Förändringsuppdrag i staden.  
 
På Sacorådets senaste möte beslutade vi att 
Sacorådet ska bjuda in till frukost och/eller 
lunchträffar till våra förtroendevalda i berörda 
förvaltningar för att ge information vad som 
händer. Syftet är att hjälpa skyddsombud och 
lokalfackliga med frågor som de i sin tur kan få 
kring anställning, uppdrag och kommunikation.  
 
Kurser våren 2022: 
Grundkursen är igång och blev snabbt 
fullbokad. Nästa start blir till hösten. Är du ny 
som förtroendevald, eller vill ha lite påfyllnad 
så finns det plats på våra halvdagskurser Ny 
som skyddsombud och Ny i samverkan. Vi 
erbjuder också handledning en gång/månad 
utifrån olika teman och frågor som kommer 
från er. Kolla i kalendariet på vår hemsida och 
anmäl dig – hemsidan  
Ny i samverkan 31/3 
Facklig handledning 1/4  
Ny som skyddsombud 4/3 

 

Sacorådets kommunombud 
 

Johanna Morgensterns, 031-3666533  

Rolf Nilsson, 076 6977021 

 Eva Karlefjärd, 031-367 9191 

 

Hej!  Jag heter Rolf och bor med min familj på 
Hisingen. Jag gillar att renovera på huset, 
gräva i trädgården, laga mat eller förkovra mig i 
gitarrspel. Jag har arbetet i Göteborgs stad 
sedan sent nittiotal inom skolans värld och är 
idag grundskolelärare på Hisingen. Jag började 
som skyddsombud 2001, och blev sedan invald 
i Lärarnas Riksförbund förening i Göteborg. 
Ingår också i Sacoföreningen på 
Grundskoleförvaltningen sedan 2021. 
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