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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-19 10

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  13 april. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 10 april.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
Måndag och Onsdag   8.00-12.00 och 13.00-17.00

Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag   8.00-12.00 och 13.00-17.00

Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91

Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18

Huset där vi finns kallas 152an.

Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

"Våra tjejer"

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

Papperstreans personal Tarja Rautiainen och
Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar
medlemsredovisning, administration,
försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Agneta och Tarja

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Fredagar är
expeditionen

stängd
på 152:an
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Papperstreans Årsmöte
Inledningsvis vill jag tacka för senast till
alla som deltog på årsmötet som hölls
vid Elite Grand Hotell.
Som alltid infinner sig en viss lättnad när
årsmötet är avklarat. Det är en hel del
förberedelser inför årsmötet trots att
mötet förläggs ute på lokal numera.
Valberedning, revisorer, Pappers
expeditions personal och styrelsen har
haft mycket att göra innan årsmötet och
de har som vanligt gjort ett fantastiskt
jobb med att få ihop pusslet, men det
brukar ordna sig mot slutet i alla fall.

Än en gång blev det ett välbesökt
årsmöte, vilket är bra. Det är viktigt att
man deltar på medlemsmöten och
årsmöten. Det är där man kan vara
med och få information vad som
händer, tycka till, föreslå förändringar
på saker och ting och vara med och
påverka i de beslut som skall tas.
Mer om årsmötet finns att läsa längre
fram i tidningen.
Vedgården
Det är säkert många som funderar hur
det ser ut kring Göranssons
övertagande av vedgården och jag
tänkte därför lämna en kort information
kring läget just nu.

Företaget har som sagt beslutat lägga ut
alla verksamhet vid vedgården, dvs.
all ved-, flis och barkhantering som
idag sköts av BillerudKorsnäs personal
på entreprenad och att allt detta
framledes ska hanteras genom
Göranssons.

Men det är en hel del pusselbitar som skall komma på
plats innan övertagandet sker.

Det som pågår nu är förhandlingar mellan
BillerudKorsnäs och Göranssons om övertagande av
bl.a. maskiner och annat.

Pappers medlemmar vid vedgården måste få alla villkor
klara för sig innan man kan ta ett beslut om man vill följa
med över eller kräva att få vara kvar i BillerudKorsnäs.
Därför träffas Pappers, Transport och Göransson
regelbundet och diskuterar villkor och vad för avtal som
skall gälla när övertagandet sker. Givetvis diskuteras
också andra viktiga pusselbitar som att kunna hänga
kvar i Sociala Fonden, tandklubben och
Läkarvårdsfonden vilket ser hyfsat bra ut. Det kanske
kommer att kunna lösa sig, men inget är klart förrän det
är klart.

I detta ligger också pågående rekryteringar till
utlastningen för nya befattningarna mot inrivningen av
balmassa. Intervjuer är också påbörjade vad vi hört.

Avtalsrörelsen 2017
Avtalsrörelsen pågår för fullt och den avviker inte från
andra avtalsrörelser.

Även i år vill Industriarbetsgivarna bl.a. kunna maximera
vinstmöjligheten genom att ensidigt bestämma när och
hur länge vi ska jobba. De vill säkerställa möjligheten att
själva kunna styra arbetstidens längd och ha möjlighet att
stoppa produktionen när det är dåligt med arbetsorder
och skicka hem oss utan betalning under den tiden.

De vill också att Pappers accepterar införandet av en
(lokal disposivitet) avseende lön.

Det betyder att företag med sämre lönsamhet skulle få
möjlighet att sänka lönekostnaden genom att inte hitta
utrymme för löneökningar. Arbetsgivaren skulle då
kunna sänka lönerna genom billiga och påhittade
förklaringar om dålig lönsamhet. Vad tycker ni om det?

Förhoppningsvis sansar man sig och att vi istället
kommer framåt och får ett bra avtal för båda parter.

Status i förhandlingarna just nu är att det verkar vara låst
läge. Man har inte närmat sig varandra nämnvärt mycket
för att hitta en överenskommelse, men det är inget
onormalt, det brukar se ut så här inför spurten av
avtalsrörelsen och rätt var det är så löser det sig till slut,
förhoppningsvis i slutet av denna månad.

 Unga snuvas på pension
Tvåtusen kronor i månaden! Så mycket förlorar unga
som inte fyllt 25 år och är ute på arbete och att
arbetsgivarna betalar in pensionspremien först från 25 år.
Alla ska omfattas av SAF/LO-pension. Det menar
Pappers. Pensionen är en ungdomsfråga.
Inför fjolårets avtalsrörelse dök frågan upp om varför
inte arbetsgivare betalade in pension för dem under
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Pappers sjukförsäkring GF14000 vid sjukdom över 90 dagar

Medlem i Pappers som varit sjukskriven i 91 dagar
kan söka ersättning hos Folksam från sjukförsäkring
GF14000.
Försäkringen består av en kostnadsersättning och
månadsbelopp.

Kontakta expeditionen på avd 3 för ytterligare
information på tel. 19 10 53.

25 år. I årets avtalsrörelse blev det den mest
prioriterade frågan av alla. Till och med mer än frågor
kopplade till arbetstidskontot, (ATK).
Den är så högt rankad att LO nu gjort frågan till sin
och den ligger med i en förhandlingsframställan till
Svenskt Näringsliv.

Genom att frågan nu drivs av LO, tycker Pappers att
det nu är upp till de centrala parterna att hitta en
lösning. Inte minst med tanke på att flera förbund kan
ha svårt att hantera den på egen hand.

Pappers övergripande inställning är dock att alla ska
få ålderspension inbetald utan åldersgränser.

Om det inte löser sig i LO:s förhandlingar, då måste
Pappers lyfta in frågan i våra egna krav och göra
jobbet själva. Pappers har en organisation som gör
att vi kan, om vi vill och behöver, ta en konflikt hela
vägen. Om vi har en styrka, så är det just i
rättvisefrågor, och detta är en sådan.

Mellan tummen och pekfingret handlar det om cirka
600 medlemmar i Pappers som är under 25 år.
Tidigare har Pappers varit lite dåliga på att lyfta
pensionsfrågan bland medlemmarna. Gör vi ingenting,
då sviker vi våra yngre.

Slutord

Innan jag rundar av ordförandeordet vill jag nämna lite
om det viktiga uppdrag som vår nyvalde
ungdomsansvarige Sandra Johansson (som jobbar på
Transportavdelningen) har blivit vald att hantera.
Jag vill säga att det är ett av de viktigaste uppdragen
avdelningen har framöver.

Hur fångar vi upp yngre intresserade medlemmar och får
de engagerade i fackliga frågor?

Om inte förr så inom 5-6 år kommer det ske stora
förändringar i styrelsen och andra uppdrag i avdelning 3,
när flera av oss äldre går hem och ska ersättas. Här
måste alla vi tillsammans stötta vår nyvalde
ungdomsansvarig Sandra Johansson till att fånga upp
unga intresserade medlemmar.

Och att öka intresset för både fackliga och skyddsfrågor
ute i verksamheten!

Äntligen har förbundet prioriterat upp denna så viktiga
roll också, eftersom man nu har utsett en ny
ungdomsansvarig. Vi välkomnar en ung tjej från Fors
som heter Emma Autio och som brinner för dessa frågor.

Vi vill att det skall gå som en röd tråd uppifrån
förbundsnivå ned till avdelningarna om hur det skall
fungera och bedrivas för att ge stöd till
ungdomsansvariga och att få yngre intresserade av
fackliga frågor. Om vi får till ett bra ungdomsarbete finns
säkert flera yngre förmågor tjejer och killar som kommer
att bli ombud och förhoppningsvis komma att ta över
efter oss ”gamlingar”.

Ha det bra så hörs och ses vi. Kjell
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Övergångsregler 6-skift till 2-skift
Pappers lyfte i en tidigare förhandling frågan om
övergångsersättning för de som går över från 6-skift
till 2-skift. Företagets syn på detta är att då det är en
permanent övergång utgår ingen ersättning för
övergångsskift. Pappers hävdade att det skall utgå
övergångsersättning om övergången inte var känd 2
månader före.

Företaget återkom vid senaste förhandlingen och
meddelade att övergångsersättning motsvarande 3
övergångsskift kommer utgå till de medarbetare där
övergången inte var känd 2 månader före ändringen.
Företaget ser över detta för övergången från 6-skift till
2-skift och ser till att ersättningen utbetalas till de som är
berörda.

Tjänstemannauppgifter
Pappers lyfte vid förhandlingen i januari frågan om att
vissa uppgifter som utförs inom Centrala
Teknikservice vid bl.a. VVS-gruppen är
tjänstemannauppgifter. Dessutom lyftes
ersättningsfrågan för medarbetare där som de anser
ligger för lågt lönemässigt.

Företaget återkom vid senaste förhandling i frågan och
meddelade att en översyn av arbetsuppgifterna pågår
inom området och i detta ingår även att se över lönerna
för gruppen.

Extra storhelgstillägg
Vid förhandlingen i januari lyfte Företaget frågan om
att det idag utges två olika ersättningar för extra
storhelgstillägg beroende på om storhelgen infaller på
ett 8-timmars eller 12-timmars skift, detta hanteras
manuellt vid löneutbetalningen. Företaget har räknat
fram ett förslag baserat på dessa båda ersättningar
och fördelningen av storhelger och föreslår en ny
ersättning motsvarande 880 kr/skift.

Pappers återkom vid senaste förhandling i frågan och
anser att den ersättning på 1056 kr som idag utgår för
12-timmarskift bör gälla för alla skift.

Företaget påpekade att detta skulle innebära en
höjning av tillägget med ca 30 % vilket inte är
relevant.
Efter en ajournering återkom Företaget och
tydliggjorde att det finns två alternativ, antingen nås en
överenskommelse om en ersättning på 880 kr/skift

Förhandlingsrapport
eller också fortsätter vi som idag d.v.s. med två olika
ersättningar. Pappers tog till sig frågan och
återkommer.

Mat Jul & Nyår
Företaget lyfte tidigare i förhandling frågan om att
enligt de nya reglerna från Skatteverket, gällande
skattereglerna vid representation, som gäller från
2017-01-01 är lunch, middag och supé inte längre en
avdragsgill kostnad för företaget. Detta gör att
Företaget måste lyfta frågan om mat vid jul och nyår
som står inskrivet i lokalavtalet med Pappers.
Företaget anser inte att denna hantering i
fortsättningen kan tillämpas. Pappers återkom vid
dagens förhandling i frågan och ställer sig frågande till
de nya reglerna. De anser att då denna förmån finns
inskriven i lokalavtalet, så kan inte företaget bara ta
bort denna förmån, utan då får parterna försöka hitta
en lösning för det och någon form av kompensation
bör utgå.

Företaget och Pappers funderar på varsitt håll på en
tänkbar lösning

Ledighetsansökan Sparad semester/ATK
Pappers lyfte frågan om att deras medlemmar som i
oktober/november lämnat in ledighetsansökningar bör
ha rätt att få ett svar på dessa senast i samband med
att schemaläggningen av u-tiden sätts. Frågan lyftes
pga. att Pappers fått signaler om att så inte skett.

Företaget instämde i att det är en självklarhet att de skall
få ett svar på ledighetsansökningarna.
Frågan kommer att tas upp på kommande
gruppchefsmöte

Uppdragstillägg UH
Pappers lyfte frågan om att uppdragstillägg bör utgå
för två medarbetare inom Teknik som har specifika
roller i projekt.

Parterna kom överens om att medarbetarna tillsammans
med närmaste ombud skall ta en dialog med sina chefer
för att se om detta är tillämpbart och för att därefter
fastställas i förhandling.
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ATK-val vid sjukdom eller ledighet
Pappers lyfte frågan att valperioden för ATK-valet är
kort och att detta är ett problem för deras
medlemmar som t.ex. pga. sjukdom eller ledighet inte
hinner välja inom den angivna tiden.

Företaget svarade att det borde vara allmänt känt att
valet för ATK görs varje år vid denna tid. Är man sjuk
eller ledig finns möjlighet att t.ex. göra valet hemifrån
eller genom att kontakta sin chef. Det är medarbetarna
själva som ansvarar för att göra sitt val.

Till 2018 kommer vissa förändringar genomföras
gällande ATK-valet, bl.a. kommer valperioden utökas till
en månad. Info om detta läggs ut på Intranätet inom
kort.

Planerad u-tid i Outlook
Pappers lyfte ett önskemål från ombuden gällande att
den planerade u-tiden för året skall läggas in i
Outlook.

Företaget svarade att om medarbetarna önskar ha u-
tiden i Outlook finns möjligheten att de själva kan lägga
in denna. Det skulle vara för mycket manuell hantering
som kräver tid att göra det.

Nästa förhandlingsdag är den 24 mars

MBL-Info/förhandling
Här kommer en kort redogörelse för två MBL-info/
förhandlingar som genomförts nyligen.

Projekt & Montage Automation,
Eldistribution- och Kraftanläggningar
Stefan Lassander på Eldistribution- och
Kraftanläggningar går i pension under 2018. Han
kommer inte att ersättas utan Thomas Rosén, idag
Automationsingenjör, får en ny befattning som
¨Driftansvarig Eldistribution och Kraftanläggning¨ med
placering i nuvarande grupp Projekt och Montage
Automation med Sofie Johansson som chef.
Organisationsförändringen genomförs i mars 2017 men
drift samt elansvar tas formellt över efter höststoppet
2017. Stefan Lassander kommer fortsatt vara
underställd Krister Jonsson i en roll som Senior
Technology Specialist med en successionsbefattning
fram till pension.

Thomas arbetsuppgifter kommer att hanteras i gruppen
Projekt & Underhåll med befattningsförändringar.

Centrala Teknikservice
En medarbetare vid Rep-gruppen inom Centrala
Teknikservice går i pension innan sommaren och
kommer inte ersättas, utan gruppen minskar med en
befattning till totalt 25 befattningar.
Företaget menar att förändringen kommer att kunna
hanteras genom schemalagt arbete, ständiga
förbättringar och att gruppen tillsammans fortsätter
utveckla verksamheten och sin gruppkompetens.

Pappers anser att gruppen tappar många års kompetens
när medarbetaren går hem för att inte ersättas och därför
bör en arbetsmiljökonsekvensanalys genomföras innan
ett beslut tas i frågan. Då ser man om det är möjligt att
gå ned i bemanning i denna grupp. Eftersom företaget
inte tänker genomföra arbetsmiljökonsekvensanalys
innan beslut tas säger Pappers nej till företagets förslag.
Övriga fack hade inget att invända mot den föreslagna
förändringen.
Företaget fastställde därefter förslaget gällande Centrala
Teknikservice.

Arbetsmiljökonsekvensanalyser kommer att genomföras
innan förändringen träder i kraft för samtliga berörda
grupper som berörs i MBL-förhandlingarna. Facken
önskar även att dessa biläggs protokollet som bilagor.
Företaget lovade kalla till dessa
arbetsmiljökonsekvensanalyser. Facken vill också att en
uppföljning görs av förändringarna vid årsskiftet 2017/
2018.

Förhandlingskommittén

Örjan Swing
är nyvald som
skyddsombud
på PM 4-5
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Fotbollscupen Barn Hjälper Barn till förmån för Barncancerfonden
spelades den 18 – 19 februari 2017 i Valbo Sportcentrum
53 ungdomslag. 29 flicklag och 24 pojklag i ålder 8  - 12 år från 15 föreningar deltog.

 Forsbacka IK – Gefle IF Fotboll – Hagaströms SK –  Hille IF- Högbo AIK –
IK Huge - Järbo IF- Sandvikens IF- Stensätra IF – Torsåkers IF – Valbo FF –
Åbyggeby FK/Ockelbo - Årsunda IF- Älvkarleby IK

Domare, lördag   Gefle IF U17. Söndag Gefle If U 19

Efter 92 matcher gjorde ungdomarna tillsammans 213 mål och varje mål är värt 235.50 kr.
 205 målsponsorer är med och några kommer utanför Gästrikland gräns.

Vi har några med från Bollnäs,Krylbo, Söderhamn, Östersund. Bromma, Tierp, Lidingö, Norrköping, Tobo,
Uppsala, Östhammar, Örbyhus, Vänersborg. Enköping, Upplands Väsby, Söderköping.

Med entré, caféförsäljning, målsponsorer så blir det cirka  80 000 kr under denna helg.

Totalt inspelade pengar under de 3 åren är uppe i 310 000 kronor till Barncancerfonden

Kända idrottsprofiler, föreningar och företag gav sitt stöd till cupen:
Nicklas Bäckström – Damkronorna - P 18 Sv Fotbollslandlaget – Jan-Ove Waldner – Jens Lundqvist
Sara Hector - Per – Olof POSA Serenius - Brynäs IF En bra start - Jacob Markström- Tim Markström-
Sandvikens AIK Bandy - Sandvikens IF- Göransons Cup  - Länsförsäkringar Gävleborg  - Högbo
Brukshotell - Gävle Teater Förening- SISU Idrottsutbildarna - BillerudKorsnäs  - Sociala Fonden -
Pappers Avd 3 – Privab- Ica Maxi hemlingby- Kultur&Fritid

”Tillsammans med hela fotbollsgästrikland ska vi hjälpa barn med cancer”

Fotbollscupen Barn hjälper Barn 2017 till förmån för Barncancerfonden.
10 BillerudKosnäsare har lämnat in sina målsponsringslappar till avd.3 och är med i en extra dragning
av Sociala Fondens fina pris. En tredygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller ledig tid.
Vinnare blev Jan Lundström Pensionär.
Dragningen på Pappers avd.3 torsdag den 9 mars 2017. Tarja och Agneta har dragit vinnaren.

En blomma och ett stort tack och stöd till alla 10 som deltog i målsponsringen. Många bäckar små,
det blev 2 343 kronor till Barncancerfonden.

BillerudKorsnäs
Sociala Fonden Olle Westring
Pappers avd 3 Karskäringen
Agneta och Tarja
Tillsammans hjälper vi barn med cancer.

Gästriklands Fotbollsförbund/Gefle IF
Roger Hallqvist
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Papperstreans årsmöte 2017

Årets årsmöte blev en lugn och sansad tillställning med bra deltagande av Pappers medlemmar, gamla som nya.
Jan-Henrik ”Henka” Sandberg, Papperstreans och förbundets f.d. ordförande var inbjuden till årsmötet och
valdes till årsmötesordförande. ”Henka” ställde upp på kort varsel eftersom tilltänkte mötesordförande,
Riksdagsledamoten för Socialdemokraterna och Ordförande i Arbetsmarknadsutskottet från Gävle Raimo
Pärssinen var tvingad att kasta in handduken kvällen före årsmötet. Men som vanligt när man ber ”Henka” om
en tjänst, tvekar han inte.

”Henka” kom, tackade för inbjudan och förtroendet att få leda årsmötet och gjorde det med van hand och på
ett föredömligt vis. Verksamhetsberättelser gicks igenom och de sedvanliga valen genomfördes utan några som
helst dramatiska förändringar. Mer om det finns att läsa i tidningen.

Utlottning av evenemangsbiljetter genomfördes därefter innan styrelseersättare Andreas Lindholm avtackades
eftersom han lämnar sina uppdrag i styrelsen och Yngve Berglind som uppmärksammades med Pappers guldnål
efter lång och trogen tjänst med uppdrag inom Pappers. Styrelseersättare Lars Kouvumäki skulle också
avtackas men han kunde inte delta på mötet.

Avslutningsvis avtackades ”Henka” för ett mycket väl genomfört årsmöte.
Efter avtackningarna avslutades mötet och därefter intogs en god bit mat och dryck innan vi gick hem.
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Läkarvårdsfondens styrelse
1 år
Kjell Johansson, Bo Myrberg

Ersättare 1 år vakant

Läkarvårdsfondens repskap
1 år
Ordförande i avd 3, Håkan
Bertilsson Magnus Jonsson Lars
Åhlin, Jan Johansson,  Michael
Wallin

Ersättare 1 år ( 4 st )
Glenn Wigren, Jan-Åke Öst, Erik
Kernehed, vakant
Ekmanska stiftelsen 1 år
Kjell Olsson

Ersättare 1 år  Anders Blom

Sociala fonden 1 år
Mats Linander, Bo Myrberg

Personliga ersättare 1 år
För Bo Myrberg ersätter Michael
Wallin

ABF Gästrikebygden 1 år
Studieorganisatören i avdelning 3
+ att Studiekommittén utser ett
ombud

Bomhus Folkets hus repskap
1 år
Erik Kernehed, Håkan Nordin,
Jan-Åke Öst, Jan Johansson,
Hans Widh,  Mats Linander,
Magnus Jonsson, Glenn Wigren,
Håkan Bertilsson, Michael Wallin

Ersättare 1 år
vakant, vakant, vakant

Begravningsföreningen Fonus
1 år
Kjell Johansson

Ersättare 1 år   Kjell Olsson

Riksbyggens Repskap 1 år
Leif Mellin

                               Valda 2017
Kassör 2 år
Mats Linander

Samordnande
Huvudskyddsombud   2 år
Peter Karlsson

2 ledamöter till styrelsen 2 år
Bo Myrberg, Michael Wallin

Kvar sen tidigare i styrelsen
Kjell Olsson. Kjell Johansson,
Tomas Hjalmarsson, Leif
Mellin, Erik Kernehed

1 revisor 2 år
Magnus Jonsson

Kvar sen tidigare Jonny
Andersson, Lars Högfors

3 styrelse - ersättare 1 år
Anders Blom
Produktgruppen
Stefan Holm
Underhåll
Jan Niskanen
Massabuket

3 revisor - ersättare 1 år
Göran Larsson, vakant, vakant

Ledamot till förbundsmötet 1
år
Ordförande i Pappers avd 3

3 ersättare 1 år
Vice ordförande, Kassören i avd
3,
Andre vice ordförande

Firmatecknare 1 år
Mats Linander och Kjell Olsson
var för sig på korta kontot,
gemensamt på långa kontot.

Statistikförare 1 år Kassören i
avd 3

Ungdomskommitté på 1 år
Sandra Johansson, Evelina
Sjökvist, Per Tholin

Karskäringens redaktionskommitté
1 år
Kjell Johansson, Mikael Persson,
Michael Wallin, Ola Carlros

Studiekommittén 1 år
Studieorganisatören, Håkan
Nordin, Kjell Johansson, Monica
Kock, Mattias Melin,

Skiftschemakommitten 1 år
F. Michael Wallin  A. Lars Prim
B.Jan Valkeinen     C. Ulf
Carendi  D. Thomas Åkerblom,
E. Göran Smideborg, SwedPaper
Tomas Hjalmarsson

Fackliga Sociala kommittén
1 år
Anders Blom, Kjell Olsson, Leif
Mellin, Peter Gantz, Monica
Kock,  Kent-Ove Johansson,
Bengt Olsson

Fanbärare 1 år
Kjell Johansson, Thomas
Pettersson

Försäkringsansvarig 1 år
Leif Mellin

Ersättare 1 år
Peter Karlsson

Försäkringsinformatörer 1 år
Leif Mellin, Peter Karlsson
Kalevi Räntillä, Lars Högfors
Anders Blom, Fredrik Magnusson

Kommittén för mångfald 1 år
Kjell Olsson, Birgitta Borgqvist,
vakant, vakant

Kommittén för personlig
skyddsutrustning 1 år
Peter Karlsson

Ersättare 1 år
Erik Kernehed

Kemikaliekommittén 1 år
Jan Dahlström

Ersättare 1 år
Håkan Bertilsson

Industriområdeskommittén
1 år
Peter Karlsson, Sandra
Johansson, Peter Gantz

Valberedning 2 år
Benny Andersson,  Fredrik
Magnusson

Kvar sen tidigare Per-Olov
Olsson. Ali Kocaarik,
Thomas Pettersson
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Bilder från årsmötet
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MEDLEMSUTBILDNING

Pappers avd 3 bjuder in alla medlemmar
till en enklare utbildning.

Vi tar bland annat upp:
Får du rätt lön och hur fungerar det?
Hur ser vi till att arbetsmiljön är säker?
Vilka försäkringar har vi?
Vilka rättigheter gar vi?
Vilka filurer är vi i Pappers och vad gör vi?

Vi vänder oss denna gång till dej som jobbar dagtid, 2-skift eller jobbar på C eller
E-skiftet.  Eller om du är ledig den här dagen.

Vi träffas onsdag 19 april, klockan 8.00 på 152:an  Du får betalt 8 timmar!!

Om du är intresserad pratar du med ditt ombud eller
ringer expeditionen på 026-191053

eller mailar till studieorg@papperstrean.se



- 12 -

En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Rapport från möte med Pappers Organisations & StudieKommitté
(POSK) 6-7 mars 2017).

Vi hade möte med POSK där vi bland annat diskuterade Pappers egna
utbildningar för fackliga ombud. Generellt kan man väl säga att många av
Pappers medlemmarna blir bara äldre och äldre. Detsamma gäller våra
förtroendevalda och detta gäller även våra handledare som genomför
Pappers egna utbildningar. Om vi inte lyckas engagera nya handledare
inom en inte allför lång framtid så kan det innebära att vi får svårigheter att
genomföra våra egna utbildningar framöver. Det finns nya kandidater men
vi behöver vara fler för att säkra återväxten på ett bra sätt. Vi diskuterade
vilka utbildningar som vi har behov att genomföra och om det är vi själva
eller någon annan som skall utbilda.

Vi har sedan en tid ökat samarbetet med ABF och detta kan vara en av
flera tänkbara lösningar som möjliggör att vi kan fortsätta Pappers egna
utbildningar i framtiden. Jobbet kommer naturligtvis att fortsätta så att vi
hittar lösningar på de utmaningar vi står inför.

Vi kommer också att få ett större utbildningsbehov inom ett antal år. Då fler av våra fackliga ombud på de flesta
om inte alla nivåer skall gå hem i pension och ersättas inom inte en allför lång framtid. Hur organisationen gör för
att ersätta de vakanta poster som uppstår kan nog vara en inte allför liten utmaning. Förbund och avdelningar har
här en grannlaga utmaning att lösa och lyckas vi hitta nya intresserade så uppstår det ett utbildningsbehov som
måste lösas på ett bra sätt och som passar alla inblandade.

Studiebudgeten 2016 diskuterades där man tittade på budgeterat belopp mot har det faktiskt blev. På vissa
konton var det inte någon större differens medans på vissa konton var skillnaden större.  Vi diskuterade vad det
berodde på och det fans svar på vad som hade hänt och varför. Totalt sätt gick dock förra året ihop och vi
överskred inte budgeten. Distriktens studiekonferens som kommer att genomföra under våren diskuterades och
vilka frågor som skall upp till diskussion. Studiekonferensen kommer att genomföras samtidigt som
distriktsmötena med en gemensam utbildning. Gävle-Dala distriktet och studiekonferensen kommer att
genomföras den 4-5 maj om inget annat händer. Ett nytt medlemsregister på Förbundet håller också på att tas
fram då det gamla faller för åldersstrecket. Planen var att registret skulle vara i drift under 2017 men är på grund
av problem och förseningar framflyttat till i början på 2018.

Studiekommittémöte 14 mars 2017.

Diskussionen om hur och vad vi vill gällande studier i Papperstrean fortsatte. Vi diskuterade utbildningar som det
finns önskemål från våra medlemmar att vi försöker genomföra på något sätt. Bland annat diskuterade vi att
försöka genomföra en matlagningsutbildning. Samtal med kockarna på Restaurang Porten pågår. Hur, vad, när
och vart återstår att komma fram till. Frågan är just nu i sin linda. Det finns fler förslag på utbildningar men vi
börjar med denna.
Diskussionen om studieplanering 2018 fortsatte och vi känner att vi ligger i fas. Alla ombudsgrupper har fått
besök 1 från Studiekommittén och Underhåll har även fått besök 2. Styrelsen, våra kommittéer och övriga
grupper kommer vi att skicka material till de ansvariga i alla grupperingar så att studiebehoven även diskuteras
där.
Gävle-Dala:s studiekonferens diskuterades och vår studieplanering som vi just nu håller på att göra och
sammanställa utgör en del av underlaget för den planering av studier som genomförs och som sedan skickas in till
Förbundet för behandling.

Hej!
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Medlemsutbildning 19 april 2017.

Om du är intresserad att delta ring då Papperstreans fackexpedition på telefon 026-19 10 53.

Utbildningsplanering 2018
Studiekommittén fortsätter med utbildningsplaneringen och det är nu endast Massaproduktion och Produktgruppen
som skall besökas en andra gång enligt nedan. Alla kommittéer, andra grupper samt styrelsen har också fått utskick
om att fundera och att komma med önskemål om studier 2018.

Datum då någon från Studiekommittén kommer till ombudsgrupperna för att prata studieplanering 2018:
Massaproduktion: 22/3. Ansvarig är Kjell Johansson.
Produktgruppen: 5/4. Ansvariga är Tomas Hjalmarsson och Monika Kock.

Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00.
Telefon: 026-191053.

Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean:
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Pappers hemsida: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året och i ett tidigt
skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på www.pappers.se och klicka på
”Kalendarium” högst upp på sidan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste
ansökningsdatum för kursen. Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan i tid till
Förbundet. Jag skriver det datum jag måste ha din ansökan när jag skickar ut kursinbjudningarna till ombuden.
Anmäler dig till utbildning gör du hos mig. Fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett
internkuvert enlig ovanstående adress, det går även bra att skicka via e-post, se då till att fylla i samma uppgifter
som på anmälningsblanketten.

Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2017:
Inplanerade datum för studiekommittén: 19/4, 14/9, 21/11
Gävle-Dala Studie & HSO-konferens: 4-5/5
Pappers studiekonferens: 6-7/11
POSK: 23-24/5, 6/9, 7-8/11
Handledarkonferens: 11-13/12

Ungdomskurs: 21-24/5, sista anmälningsdag 10/4.
Kassörskurs: 14-16/6 på Runö, sista anmälningsdag 3/5.
Ekonomikurs: 12-14/9 på Rönneberga, sista anmälningsdag 2/5.
Pappers Förbundskurs: steg 1 25-28 september, steg 2 23-26 oktober, sista anmälningsdag 4/8.

(Anmäl dig för säkerhets i början på juni)

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör
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Flemton Hundrings Hörna

Tjönare Pölare och Pölarinnor! Hoppas det mås hundan så brö så här i
marssolen. Snö och sol om vartannat, luriga månader, mars och april.
Husse irrar omkring och trasslar ihop snökaran med solstolen och
förväxlar solbrillorna med terminalglasögonen. Och sandalerna med
gummistövlarna. Och långkallingarna med strånkarna – och strånkar
visste han inte ens att det fanns så då blir det riktigt förvirrat! Ben han,
husse alltså, har i alla fall mindre ont i huvudet nu sedan han börjat kliva
ur sängen med fötterna först.

Vi hundar är ju inte riktigt som marskatter, alltså att vi låter mycket och slåss. Hundrar förresten varför
dom gör det? Nej vi jyckar blir mer trötta den här tiden, precis som ni människor. Det är kanske för att
både ni och vi lever om så mycket när vi är ute, i rena glädjeyran. Mycket träck och roliga grejer att rulla
sig i som kommit fram efter snön, fast skiten ni rullar er i är väl mest inomhus. Tills uteserveringarna öppnar
i alla fall. Och utomlands är ju svenskar, norrmän och engelsmän kända rumlare glädjande nog.

På tal om utomlands så hörde jag berättas av en loppa som brukar besöka mig på vintern och klia mig lite,
om att han och en kompis hade liftat med en albatross till amerikatt där dom semestrade flera veckor
nyligen. Liftande runt med diverse kreatur och en och annan människa. Han berättade nu när han kommit
hem att när dom passerade Washington så slog dom vad om vem av dom två som skulle kunna springa
fortast från Donald Trubbnos ena mungipa, till den andra mungipan. Det var inga problem att komma in i
Vita Huset, det var bara att lifta in med en biffstek och hoppa av i ena mungipan när Trubbnosen skulle
stoppa in första gaffelbiten. Tävlingen började, men kompisen vann för han fuskade. Han tog en genväg
över nacken. Berättade min pölare loppan alltså, men han garvade när han sa det, hen tog förlusten med
en klackspark. Ett gott skratt förlänger käften och erfarenheter förlänger livet.

En skön tid för er tvåbeningar nu med inköp av solstolar och ny utegrill kanske? Och alla semesterplaner
som smids. Ni kanske ska till Frittiska Öarna eller Lurkonien? Eller Finspång eller Oslättfors? Ibland åker
ett gäng gubbar (till exempel Kent, Nils, Urban, Lars, Laban och Arne) till ett ställe medan fruarna åker
någon annanstans. Modernt och trevligt och visar att man litar på varandra. Vad ni än gör så hoppas jag
att ni får en trevlig tid hunder våren som är på väg. Fortsätt gärna med det typiskt svenska beteendet att
berätta vitsar för varann. Särskilt fräckisar. Ingen kan hindra er enligt Yttrandefrihetslagen. Så fortsätt med
era fräckisar ni bara, era fräcka rackare. Det är mycket trevligare än att slåss och vara elaka.

Ha det brö så länge och ta det säkert i rastgården, tills ni får det tvivelaktiga nöjet att höra från mig igen.
Och gläfs gärna iväg en hälsning till din Farbror Frippe, Dretstövaren i Knäred.

Benare.
Högvoffningsfullt
Flemton
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Ungdomskommittén
Du har väl inte missat att vi har en ungdomskommitté?

Vi blir allt fler ungdomar på företaget och vi står även inför en stor generationsväxling.

Därför är det mycket viktigt att vi lyfter ungdomsfrågor i det fackliga arbetet.

Som ung och kanske helt ny på en arbetsplats finns många frågor. Vad har jag för

rättigheter som anställd? Har jag rätt lön? Har jag rätt till semester?

Har jag rätt anställningsform? Hur mycket får jag jobba? Vad är LAS?

Vi i ungdomskommittén lyfter frågor och stöttar våra ungdomar!

Missa inte vår ungdomsträff!

Till våren kommer vi att ha ett informationsmöte där vi träffas och pratar ungdomsfrågor,

efterföljt av någon spännande aktivitet.

Håll utkik efter datum!
Redan nu kan du anmäla intresse genom att kontakta undertecknad ungdomsansvarig.

Som ungdom räknas du som är under 30 år.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson
Sandra.johansson@billerudkorsnas.com

Sandra Johansson
Ålder: 27 år
Civilstånd: Sambo
Arbete: Interna Transporter, anställd på BillerudKorsnäs sedan -11
Intressen: Reptiler, helst ogiftiga
Aktuell som: Ungdomsansvarig i fackliga frågor. Vill gärna engagera
yngre i det facklig nu när vi står inför ett stort generationsskifte på
företaget.
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Fotbollslandskamp
För kännedom har Sociala Fonden några biljetter kvar till VM-kvalmatchen mot Vitryssland!
Följ med och stöd vårt kära fotbollslandslag, som har börjat kvalet med att spela fantastisk fotboll under
den nya Förbundskaptenen Janne Andersson.
Gå in och ansök, först till kvarn gäller! Brynäs är spellediga, har match dagen innan och matchstart på
fotbollen är hyfsat tidig i jämförelse med tidigare. Vi kommer att vara hemma i Gävle före midnatt.
//Ola Carlros, den uppblåsta läderbollens vän

Kom ihåg att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen innan 31 mars.

Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader
alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.

Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för:

 Hjälpmedel till minderåriga barn.

 make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med
förebyggande hälsovård.

 minderåriga barns lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade.

Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan.

den tidigare ersättningen för minderåriga barns glasögon kommer inte längre att medges då stöd kan fås
för glasögonkostnader av stat/Landsting

Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter för företag och fackliga organisationer
och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.

Din ansökan vill vi ha in före 31 mars resp. 30 september.

Ansöker gör du genom via Intranätet.
Klicka på Min anställning-Hälsa-Ekmanska fonden.

Närmare upplysningar lämnas på telefon 026-15 16 34.

Ekmanska stiftelsen
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Tackar å det ödmjukaste
för uppvaktningen
på min 50 årsdag.
Ingen nämnd,
ingen glömd.
Göran Smideborg

Europaleaguefinal på Friends Arena
Som fotbollsintresserad kan ni inte missa denna chans att få se en
absolut toppmatch, finalen i Europas näst största cup, UEFA Europa
League!
Sociala Fonden har lyckats få tag på biljetter till denna händelse och
finns nu att ansöka om på deras hemsida. Det kommer att bli två
topplag som möts och det kommer att bli stämning från tillresta
supportrar för respektive lag, så mycket kan jag lova!

I nuvarande stund slåss bland annat Manchester United, Lyon, Roma,
Celta Vigo, Ajax, Anderlecht, Schalke 04, Besiktas och några lag till
om en plats i den åtråvärda finalen! Gå in och titta på Europa League
på nätet om ni vill veta samtliga lag. De senaste tre finalerna har varit
helt fantastiska, där Sevilla stått som slutsegrare i samtliga dessa
matcher. Och Onsdagen den 24 Maj kommer finalen att spelas i
Sverige och på Friends Arena! Så missa för all del inte detta!
Läs noggrant vad som står om ni ansöker. Biljetter ni fått tilldelade
går inte att avbokas! Det är UEFA:s regler och inte Sociala Fonden
som bestämmer detta. Allt beror på säkerhet och identifiering vid
terror och huliganbrott.

Så jag hoppas att intresset blir stort, för det kommer inte så
många chanser att få se en Europa League Final i Sverige!
Väl mött// Ola Carlros, er man i Sportens värld
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På gång med Sociala Fonden …
Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event
och välj det du är intresserad av.
Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss.

Föreläsning

Tobias Karlsson

Tobias känner man igen från TV4:s ”Let´s dance”, som den glada dansaren som fört fram en rad kvinnor till stordåd.
En barndom kantad av mobbning och hemligheter höll på att bryta ner honom totalt, men har också gjort honom
starkare och till den han är idag. Hör hans historia om de tidiga skolåren, där mobbningen löpte parallellt med en
dansvärld fylld av beröm och ryggklapp. Hör om hur hans homosexualitet påverkat honom och hans omvärld och om
hur Let´s dance fått drömmen att verka lite närmare.

Måndag 3 april: Pelarsalen BKOM Center, Gävle 17:30

Tisdag 4 april: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30

Mi Ridell

Kroppen ljuger aldrig - konsten att tala kroppsspråk

Visste du att kroppsspråket ofta röjer våra innersta tankar, känslor och avsikter och att det är mer tillförlitligt än det
muntliga språket? Men det är inte alltid lätt att tolka alla de signaler som våra kroppar förmedlar. Kroppsspråket är ett
språk som vi alla talar men som endast ett fåtal egentligen förstår. Kanske är det så att vi idag, när den mesta
kommunikationen sker elektroniskt, helt är på väg att tappa förmågan att uppfatta kroppsspråket.

Mi Ridell guidar dig i konsten att tolka andra människors kroppsspråk, att själv uttrycka dig och att lära dig den ädla
konsten att lyssna. Vetenskapliga fakta, underhållande historier, tips, knep och exempel guidar dig i en mängd olika
situationer: jobbintervjuer, första träffen, mingelpartyn, stressiga situationer, hotfulla lägen, föräldra-barnsamtal,
kommunikation med kärlekspartnern och mycket mer.

Tisdag 24 oktober: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30

Onsdag 25 oktober: BKOM-Center Pelarsalen eller Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30.
Efter sista ansökningsdag skickas bokningsbekräftelse där plats framgår.

FURUVIKSKORT

Furuviksparkens säsongskort för 2017. Pris för barn 3-12 år: 490kr. Pris för vuxen (från 13 år): 640kr. Kortet gäller på
alla Furuvikskonserter i mån om plats, (ej stolt och nykter). Det ger även fri entré till Gröna Lund och Aquaria
Vattenmuseum samt 30 procents entrerabatt på Kolmården och Skara Sommarland. Sista ansökningsdag: 4 juni.
(För den som vill gå på Gröna Lunds säsongspremiär är sista ansökningsdag 16 april)

SPORT

FotbollLördag 25 mars från Gävle och Frövi till Sverige-Vitryssland Matchen börjar kl 18:00.
Pris: Kostnaden är 255 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde
på 255kr per person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Se fondens hemsida för eventuella restplatser. (i skrivande stund 8 biljetter)

Onsdag 24 maj från Gävle och Frövi till Europa League Final Matchen börjar kl 20:45.
Pris: Kostnaden är 610 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 600kr per
person(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Sista ansökningsdag 9 april.

Lördag 23 september från Gävle och Frövi till Stockholm FIM Speedway Grand Prix

För femte året i följd välkomnar vi återigen världens bästa speedwayförare
till Friends Arena för en häftig VM-deltävling.

Pris: Kostnaden är 355 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 350kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Sista ansökningsdag 6 augusti.

Tobias Karlsson Mi Ridell
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Lördagen 6 maj från Frövi och Gävle till Phantom of the opera

PETER JÖBACK spelar titelrollen som the Phantom, en roll som han hyllats för både i
Londons West End och på Broadway i New York. Han är en av de mycket få som gjort
rollen på båda sidor om Atlanten: ”Det känns speciellt att efter min fantastiska resa på
Broadway och West End få ta denna klassiker tillbaka till Sverige igen” säger Peter Jöback.
MUSIKALEN UTSPELAR SIG i den vackra och majestätiska L’Opéra Garnier i Paris. Det är den klassiska
berättelsen om den passionerade kärlekshistorien mellan the Phantom och balettdansösen Christine Daaé.
Pris: Kostnaden är 670 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 670kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Se fondens hemsida för eventuella restplatser.

Lördagen 8 april från Frövi och Gävle till Mamma Mia the Party

Först kom musikalen. Sen kom filmen. Nu kommer partyt!
Bli en del av en helt ny upplevelse. En grekisk taverna. En medelhavsmeny.
ABBAs låtar och en fest som aldrig tar slut.
Pris: 1340 kronor per person. (Bussresa, entrebiljett, 3-rätters medelhavsmeny
och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande Se fondens hemsida för eventuella restplatser.

Fredagen 16 juni från Frövi och Gävle till Sting, Dalhalla
Kostnaden är 850 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 850kr per person.
(Bussresa, entrebiljett, 2-rättersmiddag och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 7 maj.

Lördagen 7 oktober från Frövi och Gävle till Cats, Stockholm
Kostnaden är 600 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 595kr per person.
(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag 13 augusti.

SHOPPINGRESA
Lördag 20 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: Kostnaden är 105 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt
förmånsvärde på 105kr per person. (Bussresa) Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 2 april.

MÄSSRESOR

Lördag 8 april: Bussresa från Frövi och Gävle till Nordiska Trädgårdar.
Pris: Kostnaden är 180 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 180kr per
person. Se fondens hemsida för eventuella restplatser.

Lördagen den 14 oktober: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan Hem & Villa,
Bak-& chokladfestivalen.
Pris: Kostnaden är 160 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt
förmånsvärde på 160kr per person. Sista ansökningsdag 27 augusti.

Lördagen den 11 november: Bussresa från Frövi och Gävle till mässan Stockholm Food
and Wine och Fotomässan.
Pris: Kostnaden är 180 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde
på 180kr per person Sista ansökningsdag 1 oktober. Priset inkluderar bussresa och entrébiljett mässan.
Max 6 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida! Kulturutlottningar och utlottningar av fotbollsbiljetter pågår.

NYHET: Nu kan du, via MINA SIDOR på Intranätet avboka och ändra din eventbokning.

Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns
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