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Kortfattad information om GS facket Avd 2:s studier 2021

I denna broschyr hittar du utbud av studier samt regler och villkor för avdelningens 
studier under 2021.

Vi bedriver studier dels själva men även med LO-distrikt Halland och LO-distriktet 
Småland och Blekinge och ABF. Se separat info om dessa utbildningar.

Till samtliga studier kommer särskilda inbjudningar att skickas ut till arbetsplatserna 
som har till uppgift att informera medlemmar, men även rekrytera deltagare till aktuell 
utbildning.



Hej Kamrater

I din hand håller du GS Avd 2 studiekatalog för 2021. Titta igenom katalogen 
och börja redan nu planera era utbildningsbehov under 2021. Ni kommer inför 
varje utbildning att få till er en inbjudan men det går också bra att kopiera och 
använda sista sidans anmälningsblankett löpande under året. 
Studiekommittén är glada över att vi kan erbjuda ett brett och gediget 
studieutbud. 

Att så många som möjligt av våra medlemmar går en medlemsutbildning 
är väldigt viktigt. Dels för att öka medvetenheten om fackets betydelse men 
också för att öka intresset för att engagera sig som förtroendevald.  Hjälp 
gärna medlemmen när det gäller arbetsgivarens signatur för ledighet och att 
skicka in anmälan till avdelningen.

Det är också viktigt att alla förtroendevalda går de utbildningar som 
krävs för uppdraget enligt GS uppdragsguide. Dels för att kunna ta till vara 
medlemmarnas intresse på bästa sätt men också för att få en ökad trygghet i 
sitt uppdrag.

Du som är ordförande, studieansvarig eller kontaktombud har en viktig roll 
i att löpande under året informera och rekrytera till de utbildningar som 
erbjuds. 

Ett stort tack för din insats!
Har ni frågor så hör ni av er!

Vänligen
Studierådet





Anmälan till kurser
Inför varje enskild utbildning som anges i denna kompendium
skickas en speciell inbjudan ut till arbetsplatserna. Det är viktigt  att man 
anmäler sig senast det sista anmälningsdatumet som är angett så att inte 
kursen blir inställd. Tänk också på att söka din ledighet för studier 
(studieledighet eller betald eller obetald ledighet enligt förtroendemannalagen) 
hos din arbetsgivare senast 14 dagar innan utbildningen.

Förhinder/Återbud
Förhinder att deltaga på utbildning man anmält sig till meddelas avdelning 2 
snarast möjligt. Vid frånvaro utan anmälan till avdelningen kontaktas 
arbetsgivaren för att säkerställa att inget hänt på vägen till kursen.

Ersättningar
Ersättning vid utbildningar anges under varje utbildning i detta kompendium.

Skattefritt Stipendium:
Man kan få stipendium om man går 24 timmar facklig medlemsutbildning eller 
24 timmar facklig/politisk medlemsutbildning. (se LO-ABF info)
Stipendiet är 120 kr/timme 2021

Kostnader för arbetsgivaren
Vissa utbildningar (arbetsmiljö utbildningar) står arbetsgivaren för samtliga 
kostnader som anges på inbjudan där även arbetsgivaren skall bekräfta ditt 
deltagande.

Löpande utbildningar
Klubbstyrelseutbildning samt ”Facklig introduktion” genomförs löpande, där 
efterfrågan eller behov finns. 
Anmäl till avdelningen om ni är intresserad av klubbstyrelseutbildning eller 
Facklig introduktion.

Digitala utbildningar
Nytt för 2021 är planerade digitala utbildningar. Här behövs en stabil 
uppkoppling, en webkamera (på datorn eller extern), gärna ett headset, 
programmet Microsoft Team installerat och senaste versionen av google 
Chrome. Kurstillfället som är en digital utbildning anges

Kontakt GS-Facket Avdelning2 Halland/Västra Småland
GS avdelning 2 Halland/Västra Småland, Myntgatan 8 D, 331 37 Värnamo
Tel: 010-4708402 E-post: avdelning2@gsfacket.se

Studieråd
Peter Benrtsson (Ansv) 076-8490008, Veronica Lövkvist 070-8226325
Ola Bengtsson 070-4804221, Jens Pettersson 070-0372372

Jörgen Johansson 070-3499574  



Uppdragsutbildningar, Funktionsutbildningar

Syfte: Hur arbetar vi med MBL och avtalshantering på arbetsplatsen med 
arbetsgivaren.

Målgrupp: Klubbar, Förhandlingsombud på arbetsplatser utan klubb.
Ersättning: Enligt förtroendemannalagen §7. Avdelningen står för reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Syfte: Vad innebär mitt förtroendeuppdrag i GS, Hur agerar jag ?

Målgrupp: Alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i GS
Ersättning: Avdelningen står för förlorad arbetsförtjänst, plus reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

.

Syfte: Varför facklig/Politisk arbete i mitt förtroendeuppdrag ?

Målgrupp: Alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i GS
Ersättning: Avdelningen står för förlorad arbetsförtjänst, plus reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Datum: 15/3 Ort: Digital Arr: GS

: 

MBL Utbildning

VALD I GS

Datum.: 30/3 Ort: Digital Arr: GS

Datum: 13,14,15 /9 Ort: Vrigstad Arr: GS

Datum: 8,9,10/11 Ort: Ljungby Arr: GS

Facklig/Politisk  utbildning



Uppdragsutbildningar, Funktionsutbildningar

Syfte: Ökad insyn i Försäkrings och pensions villkor

Målgrupp: Försäkringsinformatörer, klubbar, kontaktombud.
Ersättning: Enligt förtroendemannalagen §7. Avdelningen står för reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Datum: 26/4 Ort: Digital Arr: GS

Syfte: Att ha en god grund för förhandlingsarbetet på arbetsplatsen. Fördjupad 
kunskap i sitt avtalsområde sam arbetsmarknadslagar för att kunna använda dessa 
i sitt förhandlingsarbete.

Målgrupp: Klubbar, förhandlingsombud, förhandlingsansvariga
Ersättning: Enligt förtroendemannalagen §7. Avdelningen står för reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Datum tillfälle 1: 18-19/10

Datum tillfälle 2: 25-26/10

Ort: Värnamo Arr: GS

Syfte: Ordförandes roll och funktion i förhållandet mot arbetsgivaren.

Målgrupp: Klubbordförande
Ersättning: Enligt förtroendemannalagen §7. Avdelningen står för reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Datum: 7-8/12 Ort: Ej fastställt Ar: GS

Försäkring - Pensionsutbildning

GS Förhandlingsutbildning

Klubbordförandeutbildning



Uppdragsutbildningar, Funktionsutbildningar

Syfte: Att fastställa utbildningsbehov och rekrytering för att klara uppdraget 
gentemot medlemmar och arbetsgivare samt parternas förhandlingsarbete på den 
lokala arbetsplatsen.

Målgrupp: Ordföranden i klubbar, studieorganisatörer, kontaktombud.
Ersättning: Enligt förtroendemannalagen §7. Avdelningen står för reseersättning.
Ansökan: Via inbjudan som skickas ut / anmälan direkt till avd.

Datum: 29/11 Ort: Värnamo Arr: GS

enna utbildning vänder sig till arbetsplatser med fackklubb. Här får 
den lokala styrelsen en utbildning i berört kollektivavtal, arbetsrätt 
samt förhållandet till företaget utifrån er lokala arbetsplats.

Utbildningen förläggs om möjligt helst på er arbetsplats

Ersättning:Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst. 
Avdelningen står för fika och reseersättning. 

Tid 16 timmar (8 timmar x 2 gånger)
Möjlighet att dela på 4 tim x 4 gånger om det skulle passar era lokala 
förhållanden bättre.

Ansökan: Klubben kan själv anmäla till avdelningen att ni vill 
genomföra denna utbildning. Avdelningen bruka annars genomföra 
2-3 klubbar per år.(Om er klubb är uttagen av avdelningen kommer 
inbjudan.)

Riktade utbildningar

Studieorganisatörsutbildning

Klubbstyrelseutbildning



Observera
Denna anmälningsblankett gäller ej arbetsmiljöutbildningar. Använd speciell 
anmälningsblankett som följer med inbjudan till arbetsmiljöutbildningar. (gäller samtliga 
arbetsmiljöutbildningar i detta kompendium)

Anmälningsblankett till utbildningar

Anmälan till utbildning:

Om man vet man behöver / vill gå en utbildning redan innan inbjudan 
kommit ut kan man anmäla sig direkt genom denna blankett, man behöver 
inte vänta tills inbjudan kommer.

Utbildning:

Utbildningens namn

Datum Plats

Personuppgifter:

Namn

Personnummer Adress

Postnr Ort

Arbetsplats

Skickas till:

GS avdelning 2 Halland/Västra Småland
Myntgatan 8 D 331 37 Värnamo
Telef: 010-4708402
E-post: avdelning2@gsfacket.se

Kopieras upp 
efter behov

Arbetsgivarens underskrift


