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Valkatalogen 2014 
Valberedningen skickade tre frågor till kandidaterna. Alla har inte skickat in sina svar. 

Här nedan följer frågorna och svar från kandidaterna som har valt att svara till oss. 

Mvh 

Valberedningen 

Frågor till kandidaterna: 

1) Vad tycker du om klubben? 
2) Varför vill du bli i förtroendevald i klubben? 
3) Vad vill  du bidra med för frågor och målsättningar? 

 

Anette Bergström 

Jag har arbetat fackligt under Veolia tiden och är just nu skyddsombud i Alvik. 

  

1. Jag kan tycka att det inte är vad jag hade förväntat mig av sammanslagningen. 

2. Jag vill vara med och påverka till det bättre. 

3. Det beror på vilka poster man blir tilldelad. 

 

Moncef Jerbi    

Jag heter Moncef har jobba sen 1978 på bolag, varit med olika omorganisationer under alla dessa 
år jag kan mycket om verksamheten båda på facklig nivå samt företags nivå.  
 

1.  Klubben fungerar bra de förtroendevalda, gör allt i deras makt för att göra det bästa av 
olika situationen för att följa medlemmarnas beslut mm. Det är en stark klubb inom SEKO 
Stockholm 



 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Jag anser att jag de kompetenser som krävs för att kunna har ett förtroende uppdrag   

 

3. De frågor jag bränner för är försäkringar och hjälpa medlemmar som har problem med FK 
och andra myndigheter, med hjälp med de andra förtroendevalda och medlemmarnas 
hjälp vi kan ro vårt verksamhet hur långt som helst. 

 
Syl Imeri 

Jag heter Syl Imeri är 53 år har jobbat i företaget sen 2005 som Spx. 
Som Seko medlem,sen som förtroendevald började jag 2005 som ersättare Skyddsombud på blåa 
linje,därefter blev jag vald som ordinarie skyddsombud på 2 år, senaste valet blev jag vald på 3 år 
som skyddsombud på blåa linjen, och samtidigt 2011 valdes jag som styrelse medlem i sektions blå 
123 på 2 år. 
Jag uppfattar mig som en positiv och hjälpsam person. 
Jag försöker ställa upp för våra Seko medlemmar so gött jag kan. 
Men i slutänden är det våra Seko medlemmar för välja den person som dom tycker. 
Jag önskar är alla som ställde upp för nominering i valet lycka till. 

1. Det är mycket bättre med klubb 111 en klubb 120 som vi hade förut. 
För min del tycker jag att det funkar bra,men man kan alltid sträva efter att som klubb111 
blir bättre. 
Jag skulle vilja att medlemmar som Siter i styrelse är mer ute bland våra Seko medlemmar, 
det är min åsikt. 

2. Jag tror själv att jag har och kan göra ett bra insats för våra fackliga medlemmar på blåa 
linje,för ett bättre och tryggare Arbets plats. 
Men det är upp till våra fackliga medlemmar som väljer rät förtroendevald personer till 
fackliga poster inom sektion blå. 

3. Om vad jag skulle vilja göra något särskilt för mig och våra fackliga medlemmar är att jag 
skulle engagera mera mot hot och våld. På vårt jobb det förekommer ofta hot och våld som 
ett av största problem.  
  

Qamar Chowdry 

 Jag heter Qamar Chowdry och är 50 år och gift stabil familjefar (3 barn). 
 Arbetar som spx på blå:a linjen. 

1. Jag tycker bra om klubben. 
2. För att lära mig mer arbetslivets rättigheter och skyldigheter. 
3. Jag vill kunna hjälpa mina kollegor att bejaka sina rättigheter, Och vara behjälplig vid 

svårigheter dem möter i arbetslivet. 
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Omar Al Tawil 
Jag är Omar Al Tawil, ksv i västra skogen, medlem i facket före 6 år sedan. Jag är en 
possitive,social, och hjälpsam ksv, som tycker om att lyssna, hjälpa och fixa bra arbetsmiljö för alla 
kollegor(spx och ksv) då man kan trivs bättre på arbetsplatsen. 
 

1. Jag tycker om klubben att det är bra,hjälpsam och ordnad grupp som hjälper och förbättrar 
arbetskrav. 

2. Jag vill bli förtroendeval för att påverka bra på arbetsbeslutet och göra mitt bästa för mina 
kollegor så att man känner rättvisa på arbetsplatsen. 

3. Jag vill förbättra arbetsmiljö för ksv och spx och vara bra kontakt  mellan dom. 
 
Johanna Hedberg 
Jag har arbetat som tunneltågförare sedan 2007 och tycker att det är väldans roligt att köra tåg. 
Jag har en gedigen föreningsbakgrund; har bland annat varit ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, med mera och är van att arbeta hyfsat prestigelöst. Inom facket layoutar jag fnv 
klubbtidningen, sitter med i sektionsstyrelsen på gröna linjen och skriver info. 
 
1. Klubben har mycket styrka, men att man behöver visa det oftare. Vårt medlemsantal gör oss till 
en kraft att räkna med. 
2. Jag vill vara med och arbeta för att göra vår arbetsplats bättre. Jag har en stark rättskänsla och 
släpper inte en sak förrän den har prövats ordentligt genom förhandling eller annan lösning. 
3. Jag tycker att facket behöver informera mer om aktuella händelser. Jag tycker också att facket 
bör satsa en hel del krut på tjänster, att slå vakt om medarbetarnas integritet och att arbeta mer 
målinriktat. Det finns så mycket att göra... diskutera risktillägg, placeringar, hjälpa medlemmar, 
öka säkerheten på jobbet, etc; allt det är värt att jobba MER än lite extra för. 
 

 

Ekbal Mojaffar 

Jag heter Mojaffar Ekbal, Jobbar som kundservicevärd i city. 
  
Det är roligt att vara förtroendevald. Jag känner ett stort stöd från medlemmarna. Jag känner mig 
trygg om att jag kan hjälpa kollegorna. 
Viktigaste uppgifterna är information till och från medlemmarna på arbetsplatsen. 
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Sandra Altamirano Celis 

Jag tycker att det behövs en mycket starkare fackförening i och med att vi har en mycket stark 
arbetsgivare. Jag tycker att klubben är bra men behöver bli ännu bättre. 
  
Jag gillar det fackliga arbetet och tror att flera behövs. Jag har stort engagemang och tar mitt 
uppdrag på allvar. 
  
Jag skulle vilja se/jobba för en jämställd Seko klubb. Jag vill att klubben skall jobba extra 
mycket/hårdare när det gäller diskriminering på arbetsplatsen. 

 

Anki Mattsson 

Jag är född - 57, anställd -77, arbetat som tutf, spx, stnv, spx igen sedan 2001, nu på Lih´s område. 
Sko och ordinarie ledamot röd sektion. 

 
1. Det är inga större fel på klubben, de som sitter där i egenskap av styrelse är duktiga på många 
saker. 
En av styrkorna är klubbens kunskap och driftighet i förhandlingsteknik. 
Svagheten är att väl att det är för få som alltid får dra de tyngsta lassen. 

2. Jag tror på kollektivavtalet och dess styrka och vill värna om avtalet och allas våra rättigheter. 
Jag tror också att vi som grupp blir starkare om alla lär sig lite mer om sina rättigheter. 
Är vi enade inom kollektivtrafikbranschen och särskilt inom den egna nischen, får arbetsgivarna 
svårare att utnyttja oss och det blir svårare att försämra våra avtal. 
  
3. Information till medlemmarna om kollektivavtalets innebörd. (Typ en kollektivavtalsskola) 
Information till medlemmarna vad som händer "bakom kulisserna" inom "facket" 
Att motverka orättvisor mellan hel och deltidsanställda. 
Att vi ska påverka våra politiker så att de ser verkligheten från "insidan". 
Att sektionerna ska bli mer aktiva i kontakten med våra medlemmar. 
Att arbete med arbetsmiljö ska ske över gränserna för skyddsområden. 
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Pamela Ahumada 

Mitt namn är Pamela Ahumada och jobbar som kundservice värd i Liljeholmen, har jobbat facklig i 

ca 10 år.Jag kandiderar just nu till sektionsstyrelsen och jag fick 3 frågor från valberedning att 

besvara. 

1. Som en enad klubb 111 står vi nu starkare än någonsin och det ger oss möjligheten att 

fokusera all vår kraft för att kämpa tillsammans för bättre arbetsvillkor på våra 

arbetsplatser. 

2. För det första ska jag inte komma och ljuga för er eller lova massa med saker som jag inte 

kan förverkliga.   Men jag ska göra mitt yttersta för att försöka uppfylla alla medlemmarnas 

intresse. Klubben behöver fackliga representanter som är inte rädd att engagera sig, vågar 

att ställa frågor som folk inte törs säga till sina chefer, ge bra råd och försvara 

medlemmarna när det uppstår problem på jobbet. Som förtroende vald vill jag påverka 

klubbensverksamhet på ett positivt sätt som alla kan gynnas och ge tillbaka den förtroende 

som våra medlemmar har inte längre för facket.  

3. Jag vill att klubben ska lyssna på sina medlemmar och inte ge efter så lätt när det är dags 

att förhandla våra lönerförhöjning, semester, tjänster, kollektivavtal m.m. Jag vet mycket 

väl att nuförtiden det är inte så lätt att sitta ner med arbetsgivaren och förhandla, det är 

därför facket måste vara starkare än någonsin för att inte låta arbetsgivaren försämra våra 

arbetsvillkor.  
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Kicki El Gomati 
Arbetar som spx och har även varit stationsvärd och konduktör. Har varit fackligt aktiv ca 10 år med 
undantag av ett år då jag valde att ta paus. Idag är jag förtroendevald i sektion grön samt i 
klubbstyrelsen. Tycker det varit en ynnest att blivit invald och tackar för det förtroendet jag hittills 
fått av medlemmarna.

1. Klubben är fortfarande i sin linda och har barnsjukdomar men den håller på att forma sig. Vi 
har många eldsjälar som får den att rulla på! Men vi har mycket att förbättra. Önskar det 
var flera tjejer som är intresserade och blir invalda. Vi får inte glömma att klubben /facket 
är alla vi medlemmar inte bara de förtroendevald.

2. Därför att jag tycker att det är intressant och viktigt att få vara med att försöka påverka och 
bevaka kollektivets intressen. 

3. En svår fråga att svara såhär på rak arm då mycket beror på vilken konstellation det blir i 
klubbstyrelsen /sektionen  efter valen, samt om man nu blir in vald.
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