
Klubbnr:

Företag:
Ort:

O=Obligatoriskt uppdrag

Verksamhet/uppdrag Personummer Namn Mobil E-post Mandattid X vid omval

Styrelse

Ordförande  (O) 2 år:

Sekreterare  (O) 2 år:

Kassör 2 år:

Ledamot  (O) 2 år:

Ledamot 2 år:

Ledamot 2 år:

Ledamot 2 år:

Suppleant 1 år:

Suppleant 1 år:
Revision
Revisor 1 år:
Revisorsuppl 1 år:
Studier 
Ansvarig  1 år:



Valberedning

Ledamot 1 år:

Ledamot 1 år:

Arbetsmiljö

Huvud skyddsombud 3 år:

Skyddombud 3 år:

Skyddombud 3 år:
Skyddombud 3 år:

Elsäkerhet

Elsäkerhets- ombud 1 år:
Elsäkerhets- ombud 1 år:

Skyddskommmitté

Ledamot 1 år:

Ledamot 1 år:

Suppleant 1 år:

Suppleant 1 år:

MB-verksamhet

Informationsmottagare 1 år:

Informationsmottagare 1 år:

MB kommitté

Ledamot 1 år:

Ledamot 1 år:

Suppleant 1 år:

Suppleant 1 år:

Verksamhet/uppdrag Personummer Namn Mobil E-post Mandattid X vid omval



Utbildningsombud (lärlingar) 1 år:

Utbildningsombud (lärlingar) 1 år:

Ackordverksamhet

Ombud 1 år:

Ombud 1 år:

Ombud 1 år:

Bolagsstyrelse

Ledamot 4 år:

Ledamot 4 år:

Suppleant 4 år:

Suppleant 4 år:

Försäkringsverk.

Informatör 3 år:

Avtalsorganisation

Informationsmottagare 1 år:

Informationsmottagare 1 år:

Informationsmottagare 1 år:
Avtalsorganisationsinformatör (person som org kan komma i kontakt med under avtalsrörelse) och andra viktigare händelser anmäls inte till AG 

Verksamhet/uppdrag Personummer Namn Mobil E-post Mandattid X vid omval

Yrkesfrågor


	Blad1

	KlubbnrRow1: 
	Ort: 
	PersonummerOrdförande  O: 
	NamnOrdförande  O: 
	MobilOrdförande  O: 
	EpostOrdförande  O: 
	X vid omval2 år: 
	PersonummerSekreterare  O: 
	NamnSekreterare  O: 
	MobilSekreterare  O: 
	EpostSekreterare  O: 
	X vid omval2 år_2: 
	PersonummerKassör: 
	NamnKassör: 
	MobilKassör: 
	EpostKassör: 
	X vid omval2 år_3: 
	PersonummerLedamot  O: 
	NamnLedamot  O: 
	MobilLedamot  O: 
	EpostLedamot  O: 
	X vid omval2 år_4: 
	PersonummerLedamot: 
	NamnLedamot: 
	MobilLedamot: 
	EpostLedamot: 
	X vid omval2 år_5: 
	PersonummerLedamot_2: 
	NamnLedamot_2: 
	MobilLedamot_2: 
	EpostLedamot_2: 
	X vid omval2 år_6: 
	PersonummerLedamot_3: 
	NamnLedamot_3: 
	MobilLedamot_3: 
	EpostLedamot_3: 
	X vid omval2 år_7: 
	PersonummerSuppleant: 
	NamnSuppleant: 
	MobilSuppleant: 
	EpostSuppleant: 
	X vid omval1 år: 
	PersonummerSuppleant_2: 
	NamnSuppleant_2: 
	MobilSuppleant_2: 
	EpostSuppleant_2: 
	X vid omval1 år_2: 
	PersonummerRevisor: 
	NamnRevisor: 
	MobilRevisor: 
	EpostRevisor: 
	X vid omval1 år_3: 
	PersonummerRevisorsuppl: 
	NamnRevisorsuppl: 
	MobilRevisorsuppl: 
	EpostRevisorsuppl: 
	X vid omval1 år_4: 
	PersonummerAnsvarig  O: 
	NamnAnsvarig  O: 
	MobilAnsvarig  O: 
	EpostAnsvarig  O: 
	X vid omval1 år_5: 
	Ledamot: 
	1 år: 
	Ledamot_2: 
	1 år_2: 
	Huvud skyddsombud: 
	3 år: 
	Skyddombud: 
	3 år_2: 
	Skyddombud_2: 
	3 år_3: 
	Skyddombud_3: 
	3 år_4: 
	Elsäkerhets ombud: 
	1 år_3: 
	Elsäkerhets ombud_2: 
	1 år_4: 
	Ledamot_3: 
	1 år_5: 
	Ledamot_4: 
	1 år_6: 
	Suppleant: 
	1 år_7: 
	Suppleant_2: 
	1 år_8: 
	Informationsmottagare: 
	1 år_9: 
	Informationsmottagare_2: 
	1 år_10: 
	Ledamot_5: 
	1 år_11: 
	Ledamot_6: 
	1 år_12: 
	Suppleant_3: 
	1 år_13: 
	Suppleant_4: 
	1 år_14: 
	1 år_15: 
	Utbildningsombud lärlingar_2: 
	1 år_16: 
	Ombud: 
	1 år_17: 
	Ombud_2: 
	1 år_18: 
	Ombud_3: 
	1 år_19: 
	Ledamot_7: 
	4 år: 
	Ledamot_8: 
	4 år_2: 
	Suppleant_5: 
	4 år_3: 
	Suppleant_6: 
	4 år_4: 
	Informatör: 
	3 år_5: 
	Informationsmottagare_3: 
	1 år_20: 
	Informationsmottagare_4: 
	1 år_21: 
	Informationsmottagare_5: 
	1 år_22: 
	Fält: 
	Företag: 
	Utbildningsombud lärlingar: 


