		

GS-facket avd. 4 Månadsinfo Januari 2020.
Informationsansvarig: Pontus Johansson

Avtalskrav utväxlade på sju avtalsområden

GS vill:

GS har nu växlat avtalskrav på Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet,
Sågverksavtalet, Träindustriavtalet, Stoppmöbelindustriavtalet,
Skogsavtalet och Virkesmätningsavtalet.
Det är de avtalsområden som ingår inom Industriavtalet och
löper ut den 31 mars 2020.

•Löneökningar om 3%

Jämte de gemensamma yrkanden som Facken inom Industrin
och LO enats om så har vi lämnat över de avtalspecifika yrkandena på respektive område. De yrkanden som GS framställt
handlar generellt om förbättrade villkor gällande såväl ersättning vid obekväm arbetstid, förbättrade möjligheter till förutsägbarhet vid olika former av skiftarbetstider och förändringar
av de samma. Traditionella och viktiga villkorsfrågor för våra
medlemmar på samtliga avtalsområden.
Vi vet att våra lokala företrädare oftast löser frågorna på arbetsplatserna, att de tar hänsyn till såväl verksamhetens behov men
också våra medlemmars rättigheter och behov. Trots det så visar
våra motparters krav på det motsatta. De har på olika sätt visat
i sina, i vissa fall, långtgående krav att de vill ha bort det lokala
inflytandet i form av krav på lokala överenskommelser, en helt
flexibel och ensidigt förlagd arbetstid, minskade ersättningar för
arbete på obekväm arbetstid samt en nedväxling av lönerna osv
osv.
Madelene Engman
Avtalssekreterare

Arbetet fortsätter med att slå ihop
GS avd. 4 och GS avd. 8. Oskarshamn och Linköping ska under året
bilda en ny större avdelning.
Här ser vi delar av de två avdelningarnas styrelse som försöker
lösa alla praktiska frågor inför
samgåendet.

•Låglönesatsning för yrkesgrupper som
tjänar under 26.100kronor.
•Ytterligare avsättningar till system för
arbetsförkortning- deltids/flexpension
•Stärkt trygghet vid rehabilitering
•Ingen ska missgynnas vid föräldraledighet

Förbundsordförande P-O Sjöö och avtalssekreterare Madelene Engman GS.

I slutet av december annordnades det
medlemsmöte på Lintex i Nybro. Här
ser vi klubbordförande Alexander informera om arbetstider för 2020. Även
Pontus från avdelningen var inbjuden
och pratade om medlemskapets värde
och den kommande avtalsrörelsen.

I Januari går ombudsman
Tommy Rälg i pension. Här
avtackas han på avdelningskontoret i Oskarshamn. Tommy har varit med ända sedan
Träfackets tid som sedan blev
Skogs & träfacket som i sin
tur blev GS-facket 2009.

