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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  1 mars. Se till att
lämna in  ert material
senast  den 26 februari.

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
Fredag   8.00-13.00.

Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91

Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81

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

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

papperstrean@telia.com
E-post till Karskäringen

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

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

"Vår personal"

Tarja

Äntligen
är det
vinter
igen.
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Hej!
Verksamheten har så smått börja komma igång efter helgerna
och ett nytt verksamhetsår står på agendan med både gamla
och nya utmaningar. När det gäller de gamla utmaningarna så
kan jag inte låta bli att tänka på hanteringen kring Vedgården.

 Det är över ett år sen företaget gick ut med en MBL-
information och förhandling om att lägga ut avdelning
Vedgård på entreprenad. De ansåg att  den verksamheten inte
ingick i kärnverksamheten. Man behöver inte fundera över hur
medarbetarna kände när de fick den informationen och när de
dessutom fick informationen att företagets räknade med att det
skulle vara klart under Q1 2017. Företaget ville snabbt som

       bara den bli av med verksamheten och de anställda.

Företagets förslag var att Göranssons Åkeri AB skulle överta Vedgårdshanteringen på Gävle Bruk.
Det innebär att all ved- flis och barkhantering som tidigare skötts av BillerudKorsnäs personal
framöver skulle hanteras genom Göranssons. Detta räknades som en verksamhetsövergång så alla
anställda på Vedgården skulle erbjudas anställning hos Göranssons. Företaget räknade alltså med
att övertagandet skulle ske under Q1-2017. Så blev det givetvis inte. Det är mycket som skall
ordnas innan ett övertagande sker. Bland  annat ska alla villkor fastställas.

Det är massor av frågor som medarbetarna vill få svar på innan man tar ställning till vilken väg man
skall välja, antingen följa med över till Göranssons eller kräva att få vara kvar i Billerud
Korsnäs.När företaget fastställde förslaget var det bara att göra det bästa av situationen.

Därför träffades Pappers och Göranssons lokalt i tidigt skede för att börja diskutera lön, avtal och
övriga villkor för medarbetarna som ev. skulle följa med till Göranssons. Efter många och långa
diskussioner blev centrala parter inblandade efter sommaren, som fortsatte överläggningarna och
diskuterade villkoren och nu innan årsskiftet kom parterna överens om lön och avtal som i det stora
hela påminner om det Pappers har med BillerudKorsnäs. Hur medarbetarna på Vedgården väljer
att göra vet vi inte i skrivande stund men det skall vara klart när detta nummer trycks.

Övertagandet gäller från 1 februari.

Jag tror de flesta medarbetarna på Vedgården är nöjda med att överläggningarna är klara och att
avtalet blev så pass bra som det blev, jämfört med hur det såg ut inledningsvis.

Förra veckan hade företagen BillerudKorsnäs och Göranssons tillsammans med Pappers möte
med alla anställda vid Vedgården där man redogjorde för villkoren. De medlemmar som väljer att
gå över till Göranssons kvarstår som medlemmar i Pappers avd 3.

Det som återstår är att vi ska komma överens om ett avtal som reglerar villkoren för de som idag
jobbar åt Göranssons och jobbar både inne på fabriksområdet samt på kajen  vid hamnkran. Idag
går de som jobbar åt Göranssons under Transports avtal men framöver kommer att nytt avtal att tas
fram. Där kommer Pappers, Transport och Göranssons träffas för att diskutera villkoren för detta.
Klart är att de som idag jobbar åt Göranssons kommer gå under Pappers avtal och därmed att få
bättre villkor både vad gäller lön och avtal. Nu ser vi gärna att de blir medlemmar i Pappers
framöver.

När parterna är klar med avtalet kommer Göranssons tillsammans med Pappers och Transport
kalla till möte för att klargöra detaljerna för detta.

Vi kan också informera att dialogen med Göranssons är bra så det finns goda förutsättningar att det
blir bra lösningar för alla inblandade.



- 4 -

Extra kongressombudsträff distriktsmöte
Gävle-Dala
Pappers nästa kongress kommer att hållas i Gävle den
25-27 maj 2018.
På kongressen behandlas övergripande strategiska
frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar
och som väljer förbundsstyrelse och förbundsrevisorer.
Med anledning av den kommande kongressen träffades
Pappers sex avdelningar i Gävle-Dala distriktet nyligen
och diskuterade Pappers förslag till nya stadgar och
kongressrapporten.
Vi konstaterade att tiden är snävt tilltagen från det
rapporten och förslag på stadgeändringar släpptes med
tanke på jul- och nyårshelgerna.
Men vi förberedde i allafall förslag på motioner till
stadgeändringar och kongressrapporten inför kommande
kongress.
Avdelning 3:s förslag kommer att behandlas på ett extra
avdelningsmöte den 24 januari och skickas in till
förbundet den 25 januari som är sista dag för att skicka
in motioner till förbundet.

Avtal 2018
Vid avtalsrörelsen 2017 kom parterna överens om ett
treårsavtal. Vi är nu inne på år två av detta treårsavtal.
Avtalet för 2018 gäller för tiden 2018-04-01 tom 2019-
03-31
Vid senaste lokala reguljära förhandlingen den 19 januari
fick Pappers ett förslag presenterat av företaget som vi
nu kommer att kika lite närmare på. Målsättningen är att
vi har ett färdigt förslag som medlemmarna ska kunna ta
ställning till någon gång i mars.

Fackens Barnjulfest 70 år

En positiv händelse varje år är den återkommande
barnjulfesten. I år var det jubileum eftersom den
genomfördes för 70e gången med nära på
rekorddeltagande av barn, föräldrar, mor och
farföräldrar och andra anhöriga. Läs mer om den längre
fram i detta nummer.

Jag vill passa på att tacka alla inblandade för all hjälp,
ingen nämnd och ingen glömd.

Pappers medlemsutbildning

Den 27 februari planerar vi att genomföra Pappers avd.
3s medlemsutbildning.

Pappers medlemsutbildning som är på 8 timmar är till för
alla medlemmar, men riktar sig i första hand vid detta
tillfälle till de som jobbar 6-skift på C och E skiftet + 2-
skift och dagtid. Betalning för denna aktivitet är 8 timmar
UVA. Om ni är intresserad av att delta på denna
utbildning så kontaktar ni Pappers expedition på
telefonnummer 026-19 10 53 eller så kan ni maila till
papperstrean@telia.com

Sista dag för anmälan till utbildningen är 9 februari

Välkommen till Pappers årsmöte 2018

Snart är det dags igen för Pappers avdelning 3s årsmöte
igen! Ett år går så fort. Förberedelser för denna trevliga
tillställning pågår för fullt. Verksamhetsberättelser håller
på att sammanställas, årsmötesordförande har bjudits in,
bokning av lokal och förtäring i form av mat, dryck och
en massa annat till årsmötet för Pappers avdelning 3s
medlemmar.

Flera viktiga förtroendeuppdrag ska tillsättas. Det är vid
de här tillfällena du som medlem har makten att välja
vilka personer som ska företräda dig framöver. I år ska
bl.a. Ordförande, Studieorganisatör, tre ledamöter och
två revisorer väljas. Nomineringsprocessen för dessa
tyngre uppdrag avslutades den 17 januari då vi hade
avdelnings/nomineringsmöte. Vilka de nominerade är
kan ni läsa om på en separat artikel längre fram i
tidningen.

Som vanligt hoppas vi att det kommer massor av
medlemmar som sluter upp i stora och långa led. Vi
kommer även i år att hålla till vid Elite Grand Hotell nere
på stan. Onsdag den 21/2 kl.18:00, genomför vi
årsmötet med sedvanliga tal och val och avtackningar.
Efter att styrelsen konstituerat sig så sätter vi oss och
äter en bit god mat tillsammans.

I år kan ni välja mellan två maträtter. Från och med i i år
bjuder Pappers inte på öl eller vin till maten. Det är ett
beslut förbundsmötet tog i november 2017. Däremot
bjuds det på läsk lättöl eller vatten till maten.

Välkommen att börja anmäla er till Tarja på Pappers
expedition 026 19 10 53, så vi vet hur många som
kommer.

Vi hörs och ses. Ha det bra.
Kjelle
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Ledigheter i REKO.
Pappers efterfrågade hur arbetsgången är vid ansökan
om ledighet för facklig verksamhet då detta verkar
hanteras lite olika i verksamheten.

Parterna har en samsyn i att gången är som så att
facklig ledighet söks i sharepoint och beviljas av HR.
Därefter har ombudet en dialog med sin chef och
skriver en ledighetsansökan i Medvind och sedan
skriver chefen in ersättningsbehovet i REKO. När
ersättare finns i REKO kan ledigheten beviljas.

Företaget tar med sig denna fråga för tydliggörande
på kommande gruppchefsmöte.

Schemalagd planering av utfyllnadstid.
Pappers önskar få del
av planeringen för 2018.

Företaget lovade att
sända över de underlag
som kommit in.

Pappers saknar
schemaläggningen för
U-tid 2018 för några
grupper och önskar få ta
del av denna.

Företaget lovade att återkomma med detta inom kort.

Avräkning utfyllnadstid
Pappers ville ha ett klargörande om hur U-tid skrivs
av i samband med sjukdom under schemalagd U-tid.

Företaget svarade att schemalagd U-tid är att beakta
som ordinarie arbetstid vilket innebär att om till
exempel sjukdom,eller facklig ledighet inträffar under
denna tid så skrivs U-tiden av.

Chef måste kontakta BKSC via en blankett och
informera om att tiden ska skrivas av.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg PM 4.

Pappers efterlyste i förra förhandlingen underlaget till
de förändringar som gjorts gällande befattningsgrader/
betalningstillägg på PM 4. Företaget hade inför den
förhandlingen sänt över dessa och informerade då om
de förändringar som gjorts och även att motsvarande
förändringar inom kort kommer att göras även på
PM 5. Pappers återkom i frågan vid senaste
förhandling och lämnade över en
tvisteförhandlingsframställan med anledning av att
Pappers hävdar avtalsbrott med anledning av att
företaget genomfört denna förändring ensidigt innan
förhandling.

Övertid/U-tid 2017.
Pappers efterfrågade en sammanställning av
övertidsuttaget och U-tiden för 2017.

Företaget lovade att återkomma med detta vid nästa
förhandling.

Lagar & avtal 2018.

Pappers efterfrågade vilka datum som är satta för
utbildning i Lagar & avtal under 2018.

Företaget svarade att de datum som är inplanerade är
19/2, 15/5 och 7/11. Företaget lovade även att
skicka över en lista på anmälda chefer till Pappers för
att försöka få med ombud från samma avdelningar
som cheferna.

Nästa förhandlingsdag är den
23 februari.

Förhandlingsrapport
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Det är vi som har fått ihop det!
Efter långa förhandlingar verkar det nu som att BillerudKorsnäs och Fackförbundet Pappers , äntligen nått vägs
ände och kommit överens om ett avtal för Tunga transporters övergång till Göranssons Åkeri AB.
Man påbörjade förhandlingarna på hösten-16 och hade en förhoppning om att vara färdiga till första kvartalet-17.
Men den stora stötestenen har varit lönefrågan, vilket gjorde att man först nu, första kvatalet-18, verkar har funnit
en lösning. Det har tagit tid, men resultatet blev hyfsat. Det kunde ha blivit mer men även mindre.
Läs mer om detta under Förhandlingsrapporten!
Vi tänkte ge en liten presentation av Förhandlingsombudmännen som varit med och tagit fram detta avtal.

Mikael Jansson, 55 år
Ursprungligen från Norrsundet, bor numer i Sundbyberg
Arbetade som  mekaniker på fabriken i Norrsundet under 18 år
Jobbat fackligt sedan-85, suttit i Pappers styrelse sedan-98.
Varit Förhandlingsombudsman åt Pappers sedan-98
Intressen: All motorsport, samt hårdrock av den gamla sorten,
typ Black Sabbath, Judas Priest

Pontus Georgsson, 48 år
Uppväxt i Täby, men bor i Norrköping
Började arbeta på Skärblacka-90 som  kokerioperatör
Arbetat fackligt som skyddsombud från -92 och satt sedan
som Ordförande under några år
Är Förhandlingsombudman samt Avtalsansvarig för Pappers
Intressen: Fotboll(AIK), familj med barn och barnbarn.
Har även en sommarstuga i Bjurtjärn, Värmland som  tar sin tid.
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Indragen sjukpenning ger rekordökning
av fackliga rättsfall!
Sjukförsäkring ligger bakom allt fler ärenden för fackets juridikbyrå, LO-TCO Rättskydd.
Även ersättningen från rättsprocesserna ökade förra året då LO-förbunden fick dela
på 145 miljoner.

Förra året fick fackets juridikbyrå, LO-TCO Rättskydd, in totalt 1157 nya ärenden
att driva åt fackförbunden och deras medlemmar. Det är den högsta siffran sedan 2012.
Det beror enbart på att Rättskydd fått fler försäkringsärenden. Det har varit en kraftig
ökning som nästan helt och hållet beror på Försäkringskassans hårdare bedömningar i sjukpenningärenden.

Totalt ökade antalet försäkringsärenden med 72 procent under 2017. Sammanlagt 360 ärenden gällde
indragen sjukpenning och sjukersättning förra året. Det är nästan en tredubbling i jämförelse med året innan.
Går man några år tillbaka hade Rättskydd bara enstaka sjukpenningärenden, nu är de den absolut
övervägande delen.

Enligt Försäkringskassan ”FK” beror det ökade antalet indragna sjukpenningar på att
myndigheten anställt fler handläggare som kan pröva ärendena, men Rättskydd säger att det
bara är en del av sanningen.  De menar att det inte finns en naturlag i att fler prövningar ska ge
fler avslag.

Rättskydd uppfattning är att FK snarare styrs av målet för sjuktalet och anstränger sig för att försöka hitta
arbetsförmåga hos flera sjuka. Med arbetsförmåga menas förmåga att utföra något normalt förekommande
arbete.
Att det inte preciseras vilket arbete den sjuka förväntas utföra är något Rättskydd är kritisk till.
Det är mycket svårt för en sjuk att driva sitt fall och bevisa att den inte har arbetsförmåga när det inte anges
vilka arbetsuppgifter eller vilket yrke den anses klara av.
Det gör det också svårare för juristerna att lyckas, men det är långt ifrån omöjligt.

LO-TCO Rättsskydd brukar få rätt i mellan 40 och 50 procent av försäkringsärendena, men just
sjukpenningsfall kan ligga lite lägre.
LO-förbunden stod för de allra flesta av fallen som anmäldes till LO-TCO Rättsskydd förra året, och allra
flest kom från LO:s största förbund, Kommunal. Med sina 239 ärenden anlitade förbundet juristbyrån lika
mycket som alla TCO- och SACO-förbund tillsammans.

Även den ersättning som fackförbunden och dess medlemmar fick från rättsprocesserna ökade förra året.
Totalt fick LO-TCO Rättsskydd 198 miljoner från processer som avslutades förra året. Av dessa gick den
allra största delen, nästan 145 miljoner, till LO-förbunden och deras medlemmar.

Även Pappers drabbas av detta elände. Lokalt här i Gävle har vi haft ett
antal ärenden som vi hanterat bra, bland annat tack vare företaget som
ställt upp bra för drabbade medlemmar.
För Pappers del handlade det år 2017 om 15 stycken
rättsskyddsärenden.

LO-TCO Rättsskydd
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I år genomfördes den 70e barnjulfesten vid Föreningshuset den 6 januari 2018.
Fackens årliga julfest har åter genomförts, nu för 70:e gången och den 15:e gången på Föreningshuset.
Nya julfestansvarige Göran ”klacken” Larsson höll i arrangemanget föredömligt för första gången tillsammans med
Tommy Lundgren, Ulrika Gustafsson och Kjell Olsson.

Barnjulfesten genomfördes med lite annorlunda upplägg i år. Festkommittén hade anlitat IK Huge och deras
ungdomslag i hockey. IK Huge U 13 och deras föräldrar fick uppdraget att leda oss genom julfesten vilket de gjorde
på fantastiskt bra vis. De stod för underhållningen, fixade med musik och dans kring granen, visade film och
serverade fikasugna barn och anhöriga. Avslutningsvis deltog de i slutstädningen av lokalen.
Avslutningsvis delade tomten ut 140 godispåsar till alla barn vid hemgång av de 150 biljetterna som hämtats av
anhöriga från Pappers expedition, Portvakten och HK.
Som vanligt vill julfestkommittén tacka alla som varit med och bidragit och gjort denna tillställning till samma stora
begivenhet som tidigare. Likaså ett tack till alla barn, föräldrar, mor och farföräldrar eller andra anhöriga som tar
chansen till en svängom på dansgolvet som faktiskt gör denna tillställning till en enda galaföreställning för barn.

Ett speciellt tack till
 Göran ”klacken” Larsson som för första gången höll i denna trevliga tillställning
 Företaget BillerudKorsnäs AB som står för kostnaden av godispåsarna och lokalerna
 PIRAB som på sedvanligt maner ser till att vi får en fin julgran inburen och klädd
 Tomten som tomtar för alla barn och genomför uppdraget perfekt
 Tarja vid Pappers expedition för beställning av material och biljettutdelning till facken
 Portvakten och Fredrik Karnatz på HK för biljettutdelning till facken
 IK Huge hockey U 13 och deras föräldrar för ett mycket väl genomfört uppdrag
 Alla fackliga representanter som är med och bidrar och gör denna tillställning möjlig år efter år

Som ni förstår så är det många som drar sitt strå till stacken för att detta skall fungera i slutändan.
Ett stort tack till er alla, både ni som deltog och till de gemensamma facken som hjälpt till och gör det till den fest
som det återigen blev.

Julfestkommittén kommer att träffas för ett uppföljningsmöte för att diskutera fortsättningen och nästa års upplägg,
71:a barnjulfesten vid Föreningshuset som redan är bokad för ändamålet. Därför tycker jag ni redan nu ska boka in
den 6 januari 2019 på Föreningshuset för att vara med på den 71:a barnjulfesten.
Pappers vill än en gång rikta ett stort tack till alla inblandade i detta arrangemang.

Kjell Olsson

Här dansas det runt granen i flygande fart.

Bilder från barnjulfesten

Barnjulfesten
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Det var många som ville vara med och dansa.

Göran Klacken Larsson
övervakar så allt går rätt till.

Att fika är alltid populärt.

Tomtens godispåsar
ville alla ha.

filmvisning.
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Papperstrean Ung
Gott nytt valår! Hoppas ni alla har hämtat er efter skinkätande och nyårsfirande.
Framför oss har vi ett rykande färskt år som med all säkerhet kommer att bjuda på både
spänning och dramatik inför det stundande valet.

Ungdomsträff.

Jag hoppas få se många ungdomar
på årsmötet den 21:a februari!
Anmäler er gör ni hos Tarja på expeditionen

Just nu pågår arbetet med att planera årets
Ungdomsträff. som kommer gå av stapeln under våren.
Mer information kommer inom kort, men du kan anmäla
intresse redan nu genom att kontakta undertecknad.

Glöm inte att anmäla dig till Pappers Ungdomskurs!
Datum: 21/5–24/5
Plats: Clarion Gävle
Sista anmälningsdatum: 29/3
Pappers ungdomskurs kommer att genomföras i Gävle dagarna
innan kongressen. Detta är en möjlighet för avdelningarna som
skickar deltagare att också låta dem vara observatörer på
kongressen.

Ungdomskommittén består av:
Sandra Johansson – Transport

Evelina Enander Sjökvist – Lut&Kraft
Per Thollin – PM 4-5

Anders Edlund – Mek
Julia Hillblom – Fiber

Har du funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson
sandra.johansson@billerudkorsnas.com

När man pratar om hurvida allmän
rösträtt infördes i Sverige hänvisar
man oftast till år 1921 då
kvinnorna fick rösträtt. Men det
skulle komma att dröja ända till år
1989 innan personer med
intellektuell funktionsnedsättning
fick rösträtt.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Morrning korvring pölare och pölarinnor!
Innan jag börjar vill jag bara säga det här: Det här! Så var det sagt.
Hoppas det mås brö så här efter storbenhelgerna trots att ni åt riktigt duktigt
kring Jul och Nyår. Det är helt okej att ligga i bottenfasen av konditionen nu,
för då kan det bara gå uppåt. Alldeles förbenat lugnt att ta det lite piano nu.
Eller som min Gammelfarmor brukade säga: ”Det behöver inte gå så jävla fort
jämt!”. Husse har börjat årets träning med att lyfta hunden, det vill säga mig, för
att komma i baddräkten till sommaren. Fast jag hundrar om han lyckas för jag
väger så lite. Han brukar gruppträna med grannen som har en irländsk
skäggstövare. Den väger inte heller mycket, men skägget kittlas så grannen
skrattar sig igenom träningen. Och det är ju alltid bra. Att skratta alltså.

För dom som vill ha mera träning för att återhämta sig, men som ändå inte vill förta sig, så stundar det mycket roligt
framöver för den passive utövaren. Först OS i Februari och sen Ishockey-VM längre fram i vår. För att kulminera i
Juni med Fotbolls-VM. Men kombinerat med många vändor mellan köket, soffan och toan så blir det kanske en
kilometer eller två. Och har man balkongdörren öppen så att det blåser in lite luft samtidigt så känns det som att man
springer spåret. Husse får ju promenader för att han måste gå ut med mig, ben nu när det kommit snö så slipper han
åtminstone böja sig för att plocka upp efter mig, för det försvinner i snön.

En skön tid är det än så länge för trädgårdsägare också, nu hunder vintersäsongen när dom slipper känna pressen
att klippa gräset, sätta perenner och ympa knyppling. För att inte tala om ogräset som växer fortare än det hinner
rensas. Vad är det förresten som gör ogräs till ogräs? Vem bestämmer det? Den frågan ställer sig många gräsrötter
tror jag. Låt maskrosorna vara kvar i sommar och låt bli att sätta taggiga rosjävlar. Tycker jag. Ben det är ju bara
jag.

Inga stora stopp på gång i rastgården heller va? Men ni får ta det lite lugnt i alla fall så ni inte halkar omkull eller
stressar i onödan. Se till också att ni inte får fiberbrist för avloppssystemet ska ju också hållas igång. Det är viktigt
att skratta som jag nämnde i början, så fortsätt att dra fräckisar för varann som ni brukar göra, och det brukar vara
jämnt fördelat mellan damer och herrar. Antalet dragna fräckisar alltså. Fortsätt med det alltså, för i denna spalt får
det inte dras flera fräckisar. Husse funderar på att sadla om till kyrkvaktmästare så att han får fortsätta dra fräckisar.
Förhoppningsvis så ses och hörs vi längre fram på senvintern. Ha det brö så länge, var snälla mot varann och bjud
varann på makaronipudding. Och grogg. Och gläfs gärna en hälsning till din halvbror i Trögmyren, Frambeningen
Björn-Ture-Sven. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Studieplanering 2019.
Om man är förtroendevald, dvs. fackligt ombud av något slag som till
exempel skyddsombud, styrelseledamot, revisor och valberedare, om du
sitter i någon kommitté eller liknande, kort sagt om du blivit vald på din
avdelning eller något avdelningsmöte till ett fackligt uppdrag. Det börjar bli
dags att fundera vad du saknar alternativt behöver fräscha upp när det
gäller din utbildning. Någon i Studiekommittén kommer att höra av sig på
något sätt till alla förtroendevalda. Några kommer att få besök såsom våra
ombudsgrupper, styrelsen samt några grupper till. Några kommer att
kontaktas inledningsvis via e-post eller telefon och det gäller främst
ansvariga i grupperna men det kommer även skickas ut meddelande direkt
till flera enskilda.

Vi håller på som bäst att inventera alla nu valda förtroendevalda och deras utbildningar, detta kommer därefter
sammanställas och delas ut till var och en på något lämpligt sätt. Studiekommittén kommer därefter att kontakta
alla grupper för att titta på hur det ser ut och vilka behov som finns för 2019 och framåt. Datum för när
Studiekommittén kommer och besöker ombudsgrupperna kommer att meddelas inom kort via e-post och det
är på någon av redan schemalagda träffar för ombudsgrupperna.

Det är för tillfället en del jobb kvar att göra innan vi kan börja kontakta alla. Börja gärna redan nu att fundera
om du känner att du saknar något, är det någon utbildning som det var länge sedan du gick, är det någon
utbildning du inte har gått och gärna skulle vilja gå. Skriv upp om du kommer på något så att det inte glöms
bort så tar vi upp det till diskussion när vi hörs.

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.

Hej!
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       Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2018.

Inplanerade datum för studiekommittén: OBS ändrat datum 20/3!
POSK: 13-14/3, 22-23/5, 28/8, 7-8/11

Lag & Avtal: Steg 1 5-8/3, Steg 2 3-5/4 2018 på Rönneberga. sista anmälningsdag 26/1.
Pappers Miljökurs: Steg 1 13-16/3, Steg 2 10-12/4 2018 på Hotell Gillet. sista anmälningsdag 26/1.
Informera & Agitera:          9-13 april i Gävle, sista anmälningsdag 26/1.
Pappers Ungdomskurs:      21-24 maj i Gävle, sista anmälningsdag 29/3.

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

                  Botemedlet mot störiga kollegor.
 Har du problem med någon kollega eller chef på jobbet? Någon du stör dig på och som tar energi från dig?
Eller känner du någon som du inte förstår dig på? Det har vi nog alla varit med om. Det enklaste är att bara
undvika dessa människor, men låt säga att det inte går. Då finns det ett knep som ofta gör dig mindre irriterad.
Huvudprincipen är här att söka de likheter som finns mellan er istället för skillnader.

Tänk till exempel på att ni två båda är människor. Båda kanske är uppväxta i samma land, bor i samma stad,
och jobbar på samma företag. Det här är bara ett axplock av potentiella likheter.Båda har ni varit barn, och
kanske har ni nu båda barn på varsitt håll. Säkerligen gillar ni båda att resa, må bra och att göra ett bra jobb.
Ni upplever säkert båda från tid till annan att jobbet kan vara stressigt. Ni kanske gillar liknande sorts musik,
tittar på samma tv-serier, och tycker illa om samma sorts orättvisor.Genom att leta efter allt ni två har
gemensamt, det finns många fler saker än exemplen jag beskrivit ovan, menar jag att det ofta blir lättare att ha
överseende eller acceptera de få saker som skiljer er åt.

Likheterna är fler än skillnaderna.Fråga dig: Vad har jag gemensamt med den här personen?Det här betyder inte
att du behöver gilla den andra personen, bara att du inser att ni har fler saker gemensamt än ni har olikheter.
Då kan du också släppa irritationen och vips så blir du av med ett energiläckage, en energi som du kan lägga på
något roligare än att reta dig på störiga kollegor.

Låt framrutan vara större än backspegeln och gå med huvudet högt. Olof Röhlander

·       Studiekommittén 1 år Vakant: 1st. (Representant från transport)
·       Facklig sociala kommittén 1 år Vakant: 1st.
·       Kommittén för mångfald på 1 år. Vakant: 1st.
·       Läkarvårdsfondens repskap 1 år Vakant: 1st.
·       Läkarvårdsfondens repskap-ersättare 1 år Vakant. 3st
·       Folketshus- repskap-ersättare 1 år Vakant: 3st.
·       Valberedning 2år Vakant: 1st.

Vakanta uppdrag som vi i valberedningen
vill ha hjälp att fylla till årsmötet 2018.

Gnugga geniknölarna och nominera till
årsmötet.Det går bra att nominera via
valberedningen eller att närvara själv på
årsmötet.Om ni nominerar någon kom
då ihåg att personen som ska nomineras
måste ha blivit tillfrågad och att det är
ok att nominera personen.
Valberedningen vill tacka alla som har
ställt upp att tagit uppdrag.

Vi i valberedningen: Thomas Pettersson Swed Paper, Fredrik Magnusson  Lut och kraft,
Benny Andersson Veden och Ali Kocaarik  PM 4.

MVH Valberedningen
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                        Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Datum: 3– 4 februari 2018. Plats: Gavlehovshallen. 90 matcher.

Klockan 09.00 – 18.30 båda dagarna   Flick- och pojklag i ålder 8 – 12 år
Matchtid: 11 minuter nonstop.

Om det är 0-0 eller oavgjort 1-1. 2-2, när det är 1 minut kvar på matchklockan, blir det straffar.
Historia:

      2015 80 matcher 234 mål.
      2016 92 matcher 253 mål.
      2017 90 matcher 213 mål.

                                            VAR MED I MÅLSPONSRING
                          Skänk 50 öre/mål = 1 lott.      1 kr/mål = 2 lotter.       2 kr/mål= 4 lotter osv

SKÄNKTA OCH SIGNERADE PRISER ATT VINNA. (JUST NU)
Tre kronor Word Cup 2016 matchtröja.

Damkronorna matchtröja, Damernas U 23 landslag matchtröja
Gefle IF. Brynäs IF. SAIK bandy Bandyklubba.
Erik Martinsson Friidrottslandslaget Gefle IF linne

Peppe Femling skidskyttelandslagets huvjacka. Nummerlappar Pyeongchang och Obehof.
Anna Magnusson skidskyttelandslaget T-tröja. Nummerlappar Hochfilzen och Nord karelia.

 Gävle Teater 2 biljetter till Ont blod- en heavy metal-musikal. Den 10 april 2018.

Mer information på GFF hemsida:
www.barnhjälperbarn.se barnhjalperbarn@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________________

HELA BEHÅLLNINGEN GÅR OAVKORTAT TILL BARNCANCERFONDEN
 BARN HJÄLPER BARN den 3– 4 februari 2018

Extra dragning för alla BillerudKorsnäsare som deltar i målsponsringen:
Sociala Fondens fina pris: En 3 dygnsvistelse i en lägenhet i Stockholm. Gäller på ledig tid.

JA. Jag vill vara med i målsponsringen. Mitt bidrag är ______________ /mål (från 50 öre och uppåt)

TEXTA TACK!
Avdelning  ___________________________________________
Namn _______________________________________________
Mobil/Telenr__________________________________________
Adress ______________________________________________
Post nr/Hemort ________________________________________
E-post adress__________________________________________________________________

INSKICKAS TILL AVD 3:       SENAST DEN 29 JANUARI 2018.
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Tack!
För den fina
uppvaktningen
jag fick när jag
gick i pension.
Eve Hedberg
Renseri

Tack!
Till alla arbetskamrater för
(den goda) gåvan vid min
pensionering.
Kram till alla
Ingemar Söder
Transportåkeriet BK

Tack!
För samarbete och umgänge
under mina år i företaget.
För all uppvaktning när jag nu
valde att avsluta karriären
Bengt Olsson
Fiber E-skiftet
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Äntligen har vi
en ny fungerande hemsida!!!

Surfa in på

www.papperstrean.se
och bläddra runt.

Saknar du nåt?  Är nåt fel?  Andra tips?
Använd formuläret på hemsidan under ”Kontakt”.

Nytt från Läkarvårdsfonden

Kjell Johansson

Från och med 1 februari 2018 kommer expeditionen på BKOM-
center att vara obemannad. Hans Norrbelius slutar efter 20 års
trogen tjänst.

Du är fortfarande välkommen dit och lämna dina kvitton. Fyll i en
utbetalningsblankett, stoppa den tillsammans med dina kvitton i ett
kuvert och stoppa det i brevlådan som finns där. Sen kommer vi att
tömma brevlådan och betala ut din ersättning så fort vi kan.
Du kan även sända in din kvitton med internposten eller med
vanliga posten som tidigare.
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Rätta svaren på Jultävlingen
Vilka var det som väntade på Tomten?

Bilder på kändisar som unga.

Det var 15 personer som lyckades identifiera alla de lyckliga barnen på bilderna. Av dem drog vi de här som vann.
Håkan Hedman GTAS Multimeter
Veronica Persson Processlab EL-skruvdragare
Christian Muhr Fiber Skruvmejselbits, 71 delar
Mikaela Gustafsson-Bär Processlab Powerbank, 6700/mAh
Susanne Westblom Processlab Gryta
Anders Norrbelius Processlab Cykelbelysning
Signe Bengtsson Processlab Bagagevåg
Per Persson Lut & Kraft Aladdinask
Camilla Stööp PM 4-5 Anton Bergh, choklad
Anders Maukonen GTAS Anton Bergh, choklad

Lasse Åberg Julia Roberts Leonardo Di Caprio Madonna

Elvis Johan Glans Anna Book Client Eastvood
Henrik Dorsin

Felix Herngren Scarlott Johansen Whitney Houston Sean Banan
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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
Blossom Tainton Lindqvist är en strålande talare full med kunskap, erfarenhet och inspiration. Det är handfasta
råd och verktyg och en föreläsning om  alla delar som behövs för att må bra.
Alltifrån attityd, vatten, andning, sömn, mat och träning.
Måndag 16 april:
BKOM-Center Pelarsalen eller Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – 19.30. Efter sista ansökningsdag skickas
bokningsbekräftelse där plats framgår.
Tisdag 17 april:
Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30
Sista ansökningsdag 11 mars

EVENT
SHOPPINGRESA
Lördag 19 maj från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping.
Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 115 kronor och skattepliktig förmån 120 kronor.
(Bussresa)
Max 6 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 2 april

Lördag 24 februari från Frövi och Gävle till Book of Mormon
Stolta vinnare av Det svenska humorpriset 2017 för ÅRETS SCENSHOW
I huvudrollerna ser vi Per Andersson, Linus Wahlgren och Samantha Gurah.
Bakom humormusikalen står skaparna av South Park och kompositören bakom
Disneysuccén Frost.
I The Book of Mormon får vi följa två unga missionärer som av sin kyrka sänts till norra Uganda för att sprida
budskapet om den tredje, kanske något mindre kända, delen av Bibeln - Mormons bok.
Pris: 540 kronor och skattepliktig förmån 540 kronor.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn!

Lördag 28 april från Frövi och Gävle till Macken
Överallt vid en väg ligger en mack. Den heter Roys och Rogers bilservice. Dit kommer en gång en man med en vit
Opel. Ring mej sen! säger Roy. Annars händer ingenting. Macken ligger där den alltid har legat. Överallt. Och Roy
och Roger förblir precis likadana som dom alltid har varit. Precis som alla andra bilreparatörer.
Pris: 520 kronor och skattepliktig förmån 515 kronor.
(Bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemresan)
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.
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MÄSSRESOR
Allt för sjön, Fotomässan och Explore Lördag 10 mars:
Sportfiskemässan Lördag 17 mars:
Trädgårdsmässan Lördag 24 mars.

Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.
Pris 170 kronor och skattepliktig förmån 170 kronor. Max 6 biljetter per sökande.

Se Fondens hemsida för eventuella restplatser.

Fotboll: Sverige – Chile 24 mars Friends Arena

Matchen börjar kl 18:00. (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)
Pris: Kostnaden är 285 kr och skattepliktigt förmån 300 kr per person.

Se fondens hemsida för eventuella restplatser.
Sista ansökningsdag 11 februari.

LOKALA EVENT

Al Pitcher –Sverige Syndrome 27 april Gävle Teater
Al Pitchers tidigare tre soloturnéer har samtliga varit rejäla publikframgångar
som spelats för utsålda hus. Nya standup-showen Sverige Syndrome har
premiär 27 oktober och beskrivs av Al som ett kärleksbrev till hans nya hemland Sverige.
Ingen observerar oss svenskar som Al Pitcher, med stor värme och häpnadsväckande träffsäkerhet.
Hans soloföreställningar Fika, Påtår och Nääämen it’s Al Pitcher har gett honom en stor och trogen publik.
I nya föreställningen Sverige Syndrome vänder Al på perspektivet och vi får lära känna vår nye landsman och
ta del av hans resa: från födseln i England till barndomsåren i Nya Zeeland för att sedan landa här,
med en svensk fru och två barn.

Pris: 200 kronor och skattepliktig förmån 195kr.  Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 4 mars.

GES- Glenmark Eriksson Strömstedt 18 augusti Brunnsparken Örebro
Pris: 340 kronor och skattepliktig förmån 355 kronor. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 27 maj

FURUVIKSKORT
Furuviksparkens säsongskort för 2018. Pris för barn 3-12 år: 490 kr. Pris för vuxen (från 13 år): 640 kr.
Kortet gäller på alla Furuvikskonserter i mån av plats, (ej stolt och nykter). Det ger även fri entré till Gröna Lund
samt 30 procents entrerabatt på Kolmården, Aquaria Vattenmuseum och Skara Sommarland.
Sista ansökningsdag 3 juni. (För den som vill gå på Gröna Lunds säsongspremiär är sista ansökningsdag 15 april)

Håll koll på Sociala Fondens sida!
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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