
 

Regionala Fackliga Studiekommittén i 
Norr– och Västerbotten

Tvärfackliga studier för ökad kunskap

Regionala Fackliga studiekommittén—RFS– är en resurs för den fackliga studie-
verksamheten i Norr– och Västerbotten. I RFS ingår representanter för respektive 
LO-distrikt och ABF-distrikt, samt länens arbetarrörelsedrivna folkhögskolor. 

RFS uppgift är främst att samordna, planera och genomföra tvärfackliga studier och konfe-
renser som har utbildande syfte, och att ta tillvara och utveckla samarbetet mellan Norr– 
och Västerbotten när det gäller fackliga studier. Uppgiften är också att stötta lokala studie-
kommittéer/nätverk, och att sprida information kring de tvärfackliga studierna. Vi ska vara 
inspiratörer och utvecklare i det pedagogiska arbetet, sprida goda exempel och på bred 
front arbeta för att fack-förbundens medlemmar erbjuds utbildning, oavsett var i länen de 
befinner sig.  För dig som på ett eller annat sätt är aktiv i den fackliga studieverksamheten 
- som till exempel studieorganisatör, cirkelledare eller handledare, ska RFS vara en viktig 
tillgång.

 

  
 Här kan lokala avdelningen lägga till sina egna utbildningar!



Vi som ingår i RFS (2013)

För LO-distriktet i Norra Sverige / VB-län: 
Lars Paulsson lars.paulsson@seko.se 070-642 12 70
Gunnar Holmlund gunnar.holmlund@byggnads.se 070-661 68 69 
Ingegerd Wejdemar ingegerd.wejdemar@kommunal.se 070-643 34 82 
Anders Svedjevik anders.svedjevik@ifmetall.se 070-667 85 76 
För LO-distriktet i Norra Sverige / NB-län: 
Peter Thelin peter.thelin@byggnads.se 070-583 68 69 
Kerstin Hällgren kerstin.hallgren@kommunal.se 070-651 83 40 
Karin Marklund karin.marklund@livs.se 0722-03 66 37 
Veronica Krispinsson veronica.krispinsson@teliasonera.com 0767-68 00 99 
För LO-distriktet i Norra Sverige: 
Pertti Vainikainen pertti.vainikainen@lo.se 076-880 38 82 
För ABF i Västerbotten: Thomas Fridh thomas.fridh@abf.se 070-530 91 09
Mikael Stenlund mikael.stenlund@abf.se 070-363 88 56 
För ABF i Norrbotten: Benny Edlund benny.edlund@abf.se 070-640 41 98
Stefan Andersson stefan.andersson@abf.se 0771-965 022 
För folkhögskolorna: Christian Lindgren christian@sunderby.fhsk.se 070-288 03 75 
Monica Widman-Lundmark monica.widman.lundmark@medlefors.se 070-561 51 27

Under 2014 kommer RFS att förändras så att fackförbunden har en representant vardera.

Centrala studier
LO och Runö lägger, på vår och er önskan, ut ett antal utbildningar regionalt. Detta för att 
göra kurser mer tillgängliga eftersom alla inte har möjlighet åka iväg flera dagar på utbildning. 
Det handlar såväl om internat som externat och dessa utbildningar ligger bl.a. på våra arbe-
tarrörelseskolor i Norr- och Västerbotten.
Vi vill i första hand att ni fyller dessa kurser då det annars kan innebära att LO och Runö 
upphör med denna regionalisering.

Titta in på: norrasverige.lo.se och klicka på Fackliga studier och välj Kurskatalogen 2014. Eller 
hämta kurskatalogen på ditt LO-kontor, kolla om det finns en kurs utlagd i din närhet.

Regionala studier

Studieorganisatörsutbildning,  15-16 april + 27 maj 2014, Medlefors
Grundläggande utbildning för studieorganisatörer. För dig som är ny, eller som saknar 
utbildning för uppdraget–ta kontakt med din fackliga organisation och anmäl dig. 
Pris 1 500 kronor/delt, anmälan görs till din fackavdelning senast den 7/3 2014.

Studiekonferens och Pedagogisk mötesplats, 8-10 april 2014, Medlefors
8/4 En konferens vars syfte är att träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion om 
höstens och kommande års studieverksamhet–synpunkter som därefter får ligga till grund 
för planering och framtida strategier.
9/4 studieorganisatörer och pedagoger har tillsammans en gemensam fortbildningsdag
10/4 ska ses som en pedagogisk fördjupningsdag och du kommer kanske att: 
• Få inspiration och uppslag hur du kan engagera och inspirera andra 
• Lära dig mer om pedagogiska metoder 
• Få möjlighet att byta idéer med andra som har liknande erfarenheter som du 

För studieorganisatörer; 8/4 09.30 – 9/4 klockan 15.00 
Pris; enl LO-distriktets reglemente

För fackliga pedagoger; 9/4 klockan 09.30 – 10/4 klockan 15.00 
Pris; enl LO-distriktets reglemente
Anmälan görs till din fackavdelning senast den 26/2 2014.

Uppföljningskonferens för studieorganisatörer 16 oktober 2014, Medlefors
Pris; enl LO-distriktets reglemente

Praktisk pedagogik i facket, 7-9 oktober 2014 samt 24-26 februari 2015
Med ett kurstillfälle under hösten 2014, och ett under våren 2015 genomför RFS för andra 
gången en grundläggande pedagogisk utbildning. Kursen vänder sig till dig som är cirkel– 
kurs- eller handledare, kanske ombudsman eller informatör. Kort sagt: du är pedagog och 
vill utbilda dig i det hantverket. 
Priset för dessa sex dagars utbildning är 7 000 kronor, och faktureras med halva summan 
respektive år. I priset ingår kurskostnader, mat, logi i enkelrum samt resekostnader.
Anmälan görs till din fackavdelning senast den 1/9 2014, resp 15/1 2015.


