
INFORMATION FRÅN 

Hej här kommer infoblad nr tre till alla medlemmar i avdelning 14.
Nu har en ny avtalsrörelse börjat, avdelning 14 har 5 förtroendevalda  

och en ombudsman med i delegationerna.

Alla kan vara med och påverka. 
I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den 
lokala organisationen få möjlighet att påverka vilka krav som ska lyftas fram i 
förhandlingarna. 

Om jag har en motion vad gör jag med den?  
Klubbar och enskilda medlemmar skickar in till avdelningen.
Avdelningen samlar upp motionerna och skickar dem sedan vidare till  
förbundskontoret. Förslagen utgör sedan en viktig del av underlaget när  
de slutliga yrkandena ska fastställas.

Vad händer vid strejk?
Fackliga stidsåtgärder informeras från förbund och avdelning där/när det blir aktuellt 
De vanligaste stridsåtgärderna är arbetsinställelser, dvs. strejk och lockout. 
Av andra former kan nämnas blockad och bojkott. Såsom är vanligt i demokratiska  
stater upprätthålls i Sverige en princip om rätt för arbetsmarknadens parter  
att vidta fackliga stridsåtgärder om inte annat följer av lag eller avtal.  
Denna princip är sedan 1974 inskriven i regeringsformen (RF).
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Här kan du följa avtalsrörelsen 2017
Avtal 2017 https://www.gsfacket.se/sv/vi-gor/avtal-2017/

Här kan du läsa mer om hur avtalsrörelsen fungerar
https://www.gsfacket.se/globalassets/avtal/avtalsrorelsens-sex-steg_webben.pdf
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God Jul och Gott Nytt År 
önskar avdelning 14 till  
alla våra medlemmar

Roger Johansson

Vilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  

Samordningen inom LO och FI.

Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? 

Första gången var 2001.

Hur tycker du att samarbetet mellan parterna fungerar? 

Förvånansvärt bra men givetvis hamnar  

vi långt ifrån varandra i vissa kärnfrågor.

Göran MolinVilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  
Viktigaste frågan är få ordning på otrygga anställningar  

och stapling av visstid och vikariat.Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? Det är min andra avtalsrörelse.Hur tycker du att samarbetet mellan parterna fungerar? 
Samarbetet mellan parterna har varit ok.

Thomas Göransson

Vilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  

Arbetstid, Stationering, Lön nu måste virkesmätarna få  

en lönehöjning de har släpat efter länge nu.                 
             

Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? 

Minst 15 år .

          Hur tycker du att samarbetet mellan parterna fungerar? 

      Fungerar inte direkt, en förhandling är normalt ett 

       givande  och tagande men så var  

    det inte i fjol.

Göran Mikaelsson
Vilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  

Betald ledighet t.ex. ATF/deltidspension

   Arbetstider/Ledigheten är viktig för våra medlemmar  

inom våra yrken.

Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? 

Detta är min tredje avtalsrörelse sedan 2012.

Hur tycker du att samarbetet mellan parterna fungerar? 

Det är mycket svårt p.g.a. olika åsikter och krav.

Maria Lundin

Vilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  

Har ingen hjärtefråga ännu, men att vi som fackliga  

representanter bevakar vår rätt till medbestämmande på  

arbetsplatsen, att vi jobbar för trygga och icke diskriminerande  

anställningsvillkor samt en positiv och rättvis löneutveckling.

Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? 

Jag går nu in i min andra omgång i tidningsdelegationen.  

Skoj att få förnyat förtroende!

Hur tycker du att samarbetet mellan parterna fungerar? 

Den spontana känslan är att vi som relativt litet förbund  

inte prioriteras hos motparten..

Alf Hallén

Vilken fråga tycker du  är viktigast/varför?  

Förutom en löneökning så är det nog insynsfrågan  

dvs rätten att göra lönerevision

Hur länge har du suttit i avtalsdelegationen? 

Sedan 2005.

Hur tycker du att samarbetet mellan  

parterna fungerar? 

 Det är för låsta positioner alltför ofta


