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Valinfo nr 2 - 8/3 - 2012 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SEKO Tunnelbanan. Fackexpeditioner i Hornstull, Liljeholmen, Gullmarsplan och Västra Skogen. 
Mail: sekotunnelbanan@gmail.com Hemsida: http://klubb111.wordpress.com 

 

Viktigt! För att vara säker på att alltid ha tillgång 

till senaste SEKO information, kolla regelbundet 

vår blogg samt vår flik på TUB-net! 

Klubbvalen är igång!  

Information om fackliga val och poströstning. 

Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte, alla nominerade återfinns under respektive 

valbar post, på nästa sida. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i 

vallokaler enligt följande : 

1:a valomgången 2:a valomgången

Poströstning 15-21 mars Poströstning 3-11 april

Val i vallokaler Val i vallokaler

Mån 26 mars 10:00 18:00 GUP Mån 16 april 10:00 18:00 GUP

Tis 27 mars 10:00 18:00 TCE Tis 17 april 10:00 18:00 TCE

Ons 28 mars 10:00 18:00 LIH Ons 18 april 10:00 18:00 LIH

Tor 29 mars 10:00 18:00 VÄS Tor 19 april 10:00 18:00 VÄS

Fre 30 mars Rösträkning Fre 20 april Rösträkning

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta! 

 För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén 

senast tisdagen den 13/3. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har 

registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a 

valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är måndagen 

den 2/4. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i 

vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in 

din poströst) Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: 

val2012.klubb111@gmail.com    eller per brev till    SEKO Tunnelbanan Klubb 111 

.                                                                 -Hornsbruksgatan 4, 2 tr, 117 34 Stockholm 
Ange då -Namn -Personnummer -Anställningsnummer -Adress -Yrke samt –Område     

Om Du inte har tillgång till mail kan du be någon medlem/vän maila din registrering med 

alla ovanstående uppgifter, komplettera dock även tel nr så att vi kan enkelt nå dig om 

det skulle behövas. 

För närvarande är det inte alltid säkert att alla våra utskick finns även i pappers-format 

på arbetsplatserna. Senaste information återfinns dock alltid på vår blogg 
http://klubb111.wordpress.com samt på MTR:s Tubnet under vår egen flik           

(För mig som anställd       Facklig information        SEKO Klubb 111). 

Under nästa vecka kommer det mer/närmare info kring valen som t.ex om sektionerna/ 

valkretsarna och i vilka val man har rätt att rösta och andra praktiska detaljer.   
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