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SECTORALE
VERKIEZINGSKRANT

STEM EN BOUW MEE AAN DE FNV
Van 11 t/m 23 april zijn er bij de FNV sectorale verkiezingen. Iedere sector kiest dan een nieuwe ledenvertegenwoordiging.
Belangrijk, want op die manier heb jij een stem hoe we jouw belangen behartigen in jouw sector. In deze krant lees je welke
verkiezingen er in jouw sector zijn, hoe je kunt stemmen en hoe je met jouw stem de koers van de FNV binnen jouw sector
helpt bepalen.
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JIJ HEBT INVLOED!
Binnen de FNV hebben de leden, zoals jij, het voor het zeggen. Dit betekent
dat jij mee kunt denken, praten, beslissen, stemmen en discussiëren over
het beleid, de visie en aansturing van jouw sector. Jij bepaalt mede wat de
speerpunten zijn en wie daar in je sector leiding aan gaan geven. Dit met als
uiteindelijk doel om invloed uit te oefenen in jouw sector, in Den Haag en op
internationaal en lokaal niveau. Daarom is jouw stem niet alleen van belang,
maar vooral ook onmisbaar. MAAK GEBRUIK VAN JE STEMRECHT.

BRENG JE STEM UIT OP
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INVLOED OP DE KOERS VAN JE SECTOR
De FNV is georganiseerd in krachtige sectoren. In elke sector hebben de leden invloed op het beleid van
de sector. Elke sector heeft een sectorraad die op democratische wijze wordt gekozen. Hierin zitten
leden die actief zijn voor de FNV binnen hun sector en die weten wat er speelt bij hun achterban.
Zij dragen bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector,
bijvoorbeeld door het maken van een werkplan waarin de speerpunten zijn opgenomen waar de FNV zich op
gaat focussen in je sector. Op die manier behartigen ze de belangen van jou en de andere leden in jouw sector.
Het geluid uit de sectoren is de voedingsbodem voor de besluiten die op centraal niveau worden genomen door
het ledenparlement, waar ook alle sectoren vertegenwoordigd zijn, en het algemeen bestuur.
Zo houden we de democratie binnen de FNV sterk en levendig.
Zoals je kunt lezen is de invloed van de sectorraad groot. Het is daarom ook essentieel dat je zelf
kunt aangeven wie jouw belangen in de sector het beste kunnen behartigen. Door je
stem uit te brengen heb jij invloed op de koers van de FNV en jouw sector!

HOE WERKT HET IN JOUW SECTOR?
HOE KAN IK STEMMEN?
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‘WAAROM IS STEMMEN VOOR
EEN NIEUW SECTORBESTUUR EN
NIEUWE SECTORRAAD BELANGRIJK?
Invloed op het beleid van FNV Overheid kun je uitoefenen door het binnen de sector Overheid, voor wat
betreft de invloed van de leden, goed te regelen. De kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld
hebben jullie vertrouwen nodig om dit werk uit te kunnen voeren.
De komende periode zijn er belangrijke
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