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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 7 september. Se till
att lämna in  ert material
senast  den 4 september.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
Måndag och Onsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.00

Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.00
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

"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

Måndag den 5 juni +
vecka 28-30 är

expeditionen på 152:an
stängd.
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Hej igen!
Som vanligt är det en hel del som pågår den här tiden på året.
Förutom förhandlingar och möten av olika slag hör medlemmar
av sig i olika ärenden. Ärenden som berör mig otroligt mycket
är mobbning eller kränkande särbehandling.  Ibland funderar
man vad som får vuxna människor att mobba. Ett ämne som
kommer upp ibland är frågor kring mobbning eller kränkande
särbehandling.

Vuxna människor mobbar väl inte? Och skulle det mot
förmodan ske vuxenmobbning så är det alltid någon annan.
Det är inte vi, du eller jag. Vi är vuxna och vet bättre. Men
ändå visar det sig att väldigt många anställda i Sverige mobbas

på jobbet. Vi kan inte längre vifta bort kränkande särbehandling på våra arbetsplatser som något
som endast drabbar vissa, särskilt utsatta människor. Mobbning kan drabba vem som helst – men
inte var som helst. Ingen människa är immun mot att utsättas för mobbning, men vissa
arbetsmiljöer tenderar att vara högriskfaktorer. Stress och brister i ledarskap är varningsklockor, i
dåliga arbetsmiljöer söker vi syndabockar. Chefer är inget undantag. Tvärtom kan de såväl vara
mobbare som den som själv utsätts. Chefer och arbetsledare representerar makten i en
organisation, vilket innebär att de ofta betraktas som lovliga villebråd.

Var går då gränsen mellan skarp kritik, en vanlig konflikt på arbetsplatsen och ren mobbning? Här
finns vissa riktlinjer att förhålla sig till, varav den som utreder bör ställa vissa frågor. Är personen
utsatt för en eller flera aktörers kränkningar? Finns det en inbyggd makt- och statusskillnad, där
den utsatte befinner sig i ett tydligt underläge? Hur länge har den upplevda exponeringen pågått
och är kränkningarna systematiska?  Hur som helst är det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkra
arbetsmiljön och agera vid tecken på mobbning på arbetsplatsen. Men även de anställda bör ta
sitt ansvar för att inte någon kollega utsätts för mobbning. Vi måste säga ifrån om vi upptäcker om
någon utsätts för detta. Acceptera aldrig att ni eller kollega utsätts för mobbning. Kontakta facket,
chefen alt. chefens chef för att få stopp och åtgärder mot detta!
Ingen ska behöva utsättas för mobbning!

Viktig seger för den svenska modellen!

Facklig-politisk samverkan ger resultat. Nu har Sverige tagit viktiga steg för ordning och reda på
arbetsmarknaden. Låt oss först backa bandet, till 2014 närmare bestämt. I valrörelsen det året
gick Socialdemokraterna till val på ett 10-punktsprogram för ordning och reda på svensk
arbetsmarknad. Den första punkten i programmet, som var ett resultat av den fackliga-politiska
samverkan med LO, löd: ”Lex Laval ska rivas upp”

Lex Laval infördes av den moderatledda regeringen 2010, och kortfattat innebär lagen att fackens
möjligheter att genomföra stridsåtgärder mot utländska företag som bedriver löne- och
villkorsdumpning i Sverige försvårats. Inom vissa branscher, exempelvis i transport-, bygg- och
restaurangsektorn, har detta lett till en osund balans där företag som konkurrerar med låga löner
gynnas framför seriösa företag som har schyssta villkor för sina anställda. Lex Laval har inte bara
kritiserats av LO och Socialdemokraterna. Även FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO, och
Europarådet har riktat stark kritik mot lagen som, enligt dem, kränker bland annat strejkrätten.
Därför har LO och Socialdemokraterna arbetat hårt för att riva upp Lex Laval.

Nyligen gav det glädjande nog resultat, då riksdagen beslutade att svenska fackförbund alltid ska
kunna kräva kollektivavtal och sätta in stridsåtgärder, även mot utländsk arbetskraft. Detta är en
viktig seger för den svenska modellen. Genom Lex Laval försköt den moderatledda regeringen
maktbalansen på svensk arbetsmarknad till nackdel för arbetarna.
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Genom att det blir enklare att upprätthålla kollektivavtal
på hela arbetsmarknaden stärks jämvikten nu mellan
fackförbund och arbetsgivare. Genom att uppfylla
vallöftet om att avskaffa Lex Laval togs ytterligare ett
steg för att stärka den svenska modellen. Beskeden är
tydliga: I Sverige konkurrerar vi inte genom att dumpa
löner och försämra arbetsvillkor. I Sverige ska svenska
kollektivavtal gälla.

Fackliga referensgruppens årsmöte 2017

Fackliga referensgruppen för BillerudKorsnäs hade
årsmöte den 11 maj. Årsmötet genomfördes som vanligt
vid huvudkontoret i Solna. Referensgruppens
ordförande Marie Olsén, lämnade tillfälligt över
ordförandeklubban till Pelle Eriksson som valdes till
årsmötesordförande. Pelle genomförde årsmötet med
van hand med hjälp av valberedningen och fastställde de
val som skulle genomföras.

De förändringar som kan vara av intresse och värt att
nämna är bl.a. att undertecknad lämnar
Bolagsstyrelseuppdraget och lämnar över stafettpinnen
till Niklas Johansson, Pappers ordförande i Karlsborg
tidigare suppleant som valdes till ordinarie ledamot i
bolagsstyrelsen och Bo Knöös, Pappers ordförande i
Gruvön valdes som suppleant i bolagsstyrelsen.
Arbetstagarrepresentanterna från LO/PTK är då Niklas
Johansson, Bo Knöös, Ulrika Gustafsson och Gunnevi
Lehtinen Johansson

I referensgruppens arbetsutskott (AU) skedde det
också lite förändringar i och med att undertecknad
ersätter Ulrika Gustafsson, Unionen från Gävle. Per
Bertilsson, ledarna från Frövi ersätter Pelle Eriksson,
tidigare ordförande för Pappers i Frövi som nu lämnar
uppdragen i referensgruppen.

AU består då av Marie Olsén Skärblacka, Kjell Olsson
Gävle, Bo Knöös Gruvön, Assar Strömbäck Karlsborg
och Per Bertilsson från Frövi.

Vedgården

Diskussionerna fortsätter med Göranssons gällande
villkor för medarbetarna vid Göranssons övertagande av
vedgården, villkor som måste klargöras innan
medarbetarna kan ta beslut om man vill följa med över
eller kräva att få vara kvar i BillerudKorsnäs.

Som vi tidigare informerat om är det en hel del
pusselbitar som skall klargöras innan villkoren är på
plats. Därför träffas Pappers och Göransson regelbundet
och diskuterar villkor om vad för avtal och villkor som
skall gälla när övertagandet sker. Transport har också
varit inblandad i frågan.

Vi har haft möten med medlemmarna på vedgården för
att informera om läget och ta in frågor.

I skrivande stund är centrala parter dvs. Pappers och
Industriarbetsgivarna på väg hit för att bistå och rådgöra
i frågan. Kommer vi inte längre får centrala parter ta
över förhandlingarna.

Lönerevision 2017

2017 års avtalsrörelse inleddes i slutet av december
2016, avslutades 31 mars 2017 och fastställdes på extra
förbundsmötet 12 april. (Avtalet löper på tre år från
1 april 2017 till 31 mars 2020)

Därefter har Pappers och företaget lokalt i förhandlingar
kommit fram till ett förslag till lönerevision för 2017.
Kommande vecka onsdag den 31/5 har Pappers dubbla
medlemsmöten för att redovisa förslaget, där
medlemmana får tycka till och ev. fastställa förslaget.

Avslutning

Pappers avdelning 3s tidigare kassör Lars Åhlin avled i
början på april i en ålder av 80 år.

Lasse som han kallades hade flera olika tunga uppdrag i
Pappers som han skötte med bravur. Han hade bland
annat en fast sida i Karskäringen under många år som
hette Vår man i Landstinget.

Lasse kom från Alnön i Sundsvall och började på
Korsnäs och plastverkstaden 1971. 1974 kom han in
som ersättare i Papperstreans styrelse och blev ordinarie
1977 och samtidigt sekreterare fram till 1985, då han
lämnade sekreteraruppdraget för att bli kassör mellan
åren 1985 -1997. Han företrädde LO-facken i
Kinneviks styrelse mellan 1988 – 1999 och Korsnäs
styrelse 1995 – 1999. Lasse var också ordförande för
referensgruppen mellan 1990-1996. 1999 gick Lasse i
pension.

Trevlig sommar!

Det börjar lida mot sommar och semester så jag vill ta
tillfället i akt och önska alla en riktigt skön och
avkopplande sommar med sol och bad och annat trevligt
som har med sommar och ledighet att göra.

Ha en riktigt skön och avkopplande
semester,  Kjell
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Övergångsregler 6-skift
Pappers har tidigare lyft frågan om
övergångsersättning för de som i samband med
införandet av 2-skift på Lut & Kraft och Fiber fått
byta skiftlag.  Företaget meddelade att
övergångsersättning motsvarande 3 övergångsskift
kommer utgå till de medarbetare där övergången inte
var känd 2 månader före ändringen.

Företaget ser även över detta för de som bytt skiftlag
inom 6-skiftslagen och att ersättning för övergångar
utbetalas.

Tjänstemannauppgifter
Som vi skrivit om tidigare lyfte Pappers vid
förhandlingen i januari frågan om att vissa uppgifter
som utförs vid VVS-gruppen inom Centrala
Teknikservice är tjänstemannauppgifter.

Företaget återkom vid förhandlingen i februari i frågan
och meddelade att en översyn av arbetsuppgifterna
pågår inom området. Pappers efterfrågade därefter en
tidsplan för denna översyn samt en återkoppling om
hur arbetet fortskrider.

Företaget informerade om att den översyn av
arbetsuppgifter som påbörjats inom gruppen bl.a
innebär att ta fram 5-årsplaner för området och
underlag för budget. Arbetet har just startats upp och
Företaget vill därför ha minst hela 2017 på sig för
uppföljning. Givetvis kommer frågan om en eventuell
justering av lönegraderna för medarbetarna i gruppen
bli aktuell. Det är i alla fall Pappers syn på frågan och
företagets svar på detta är att tidigast efter
uppföljningen av hur det nya arbetssättet fungerat.

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 ansåg 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. Företaget återkom efter en ajournering
återkom och tydliggjorde att det finns två alternativ,
antingen nås en överenskommelse om en ersättning på
880 kr/skift eller också fortsätter vi som idag d.v.s.
med två olika ersättningar.

Pappers svar är att vi fortsätter som idag dvs med två
olika ersättningar.

Lönetrappa Lut & Kraft

Företaget och Pappers har under en tid diskuterat ett
förslag på förändrad lönetrappa på Lut & Kraft. Efter
att Pappers och dess ombud fått en del
förtydliganden från företaget har Pappers i samråd
med ombud beslutat godta företagets förslag.
I förhandlingen beslutades att en arbetsgrupp ska
tillsätts för att se över hur ersättningarna för vita sidan
med koppling mot fördjupningsbefattning skulle kunna
se ut.

Parterna enades om att nya lönetrappan gäller från
och med den 1/10-2016. Arbetet med att göra
förändringarna utifrån den nya trappan har påbörjats
från företaget och är i det närmaste klart.

Uppdragstillägg

Pappers har i förhandling lyft frågan om inte
orienteringsledarna för TSF (Tillbud och SkadeFri)
borde erhålla ett utbildningstillägg för detta uppdrag.
I lokalavtalet står att utbildningstillägg kan utges för
uppdrag som inte ingår i den ordinarie befattningen.
Tillägg för uppdrag kan ges till ex. utbildare och kan
vara ett eller två lönesteg.

Företagets svar på detta är att detta inte är aktuellt.
Orienteringsledarna har valt att ta detta uppdrag då
de har ett genuint intresse för att arbeta med att införa
ett säkerhetsbeteende för sig själva och sina kollegor.

Än en gång vädjar Pappers att medlemmar som blir
tillfrågade om olika uppdrag som inte ingår i befattningen
att kontakta Pappers innan man tar på sig uppdraget för
att stämma av om det kan vara berättigat till någon form
av ersättning.

Förhandlingsrapport
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Förskjuten arbetstid
Företaget har lyft frågan, som gäller möjlighet att i
vissa fall tillämpa förskjuten arbetstid för UH, till
Pappers. Ett exempel där detta skulle kunna tillämpas
är då Teknik i samband med tex linjestopp behöver
ha personal kvar sent på stoppdygnet. Företaget
aviserar i god tid när det finns behov av att förskjuta
arbetstiden för ett specifikt uppdrag. Planering av
detta sker i arbetsgruppen

Pappers ställer sig positiva till att komma ifrån 24-
timmars arbetspass och anser givetvis att detta ska
ske på frivillig basis. Man har diskuterat företagets
förslag med ombuden. Fortfarande återstår att reda ut
hur detta skall avropas och hur betalningen skall ske.
Pappers har lämnat ett motförslag till företaget som
återkommer i frågan.

Betalning för nya befattningen,
Inrivning balmassa
Pappers har lyft frågan om när Företaget ämnar
återkomma om betalning för de nya arbetsuppgifter
som i och med förhandlingen om Inrivning balmassa
införts i befattningen för fordonsförare vid
Utlastningen.

Företaget svarade att frågan finns på bordet och att
den kommer upp till förhandling efter sommaren
lämpligen i samband med förhandlingen den 25/8.

Nästa förhandlingsdag
Nästa förhandlingsdag är den 16 juni

MBL-Info/förhandlingar
Centrala Teknikservice
Den här förhandlingen handlade om Centrala
teknikservice, (CV). Gruppchef(GC) Fredrik Johansson
kommer agera som tillförordnad sektionschef samtidigt
som GC på CV under resten av 2017.
Med anledning av den temporära
organisationsförändringen fastslog företaget att tillsätta
en temporär koordinator på CV under resten av 2017
och att erbjuda tjänsten till en medarbetare i egna
gruppen.

Ny Gruppchef (GC) PM5
I den här förhandlingen fastställdes ersättare för Mikael
Yngvesson GC PM5, som kommer att ersätta Björn
Skevik. En extern rekrytering har gjorts här och det är

en tjej som heter Lotta Innerman som beräknas börja i
mitten av juni. Man fastställde även placeringen av
Stefan Rosén som GC för Produktionsservice dag och
skift och Geron Forsman som GC för EBH-packning.

Förhandling gällande bemanning
vedgården sommaren 2017
Företaget kallade till förhandling gällande förslag till
bemanningen vid vedgården över sommaren, med
anledning av att övergången av vedgårdshanteringen till
Göranssons inte kommer att vara klart före sommaren.
Därför krävs vissa åtgärder för att säkra driftens ostörda
gång. Företaget ville släppa några medarbetare till EBH-
utlastningen from juni och det innebär att det uppstår
ersättningsbehov vid vedgården. Ett antal förare behöver
ersättas.
Förslaget är att BillerudKorsnäs anställer personal under
tiden juni-september och att barktraktorn körs på
dagtid, måndag – fredag 07:00 – 16:00 under den här
tiden.

Vi tog emot deras förslag och krävde att en
konsekvensanalys skulle genomföras på förändringen
med barktraktorn, för att kunna ta beslut i frågan vilket
företaget gjort. En uppföljning ska göras innan
junimånad för att ”släcka” en befarad risk. Efter det var
gjort sa vi ok till förslaget.

Tvisteförhandling veckovilobrott
Det här gällde ett veckovilobrott som föregicks av att
som vi ser en av våra medlemmar inte erhållit sin
avtalsenliga veckovila, där han planerats in och
arbetat felaktigt under ledig vecka.

Företagets uppfattning är att överenskommelse
träffats efter att brottet uppdagats och veckovila
bereddes för medlemmen, dock vid ett senare skede,
vilket i sig var bra. Men brottet är begånget och vi
kräver skadestånd för brottet.

Företaget anser att veckovilan har uppfyllts och
bestrider Pappers skadeståndskrav.

Förhandlingen avslutades i oenighet.
Pappers skickar över den till central förhandling
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Pappers Distriktsmöte Gävle-Dala
4-5 maj träffades Pappers avdelningar från Gävle-Dala
distriktet, dvs. Skutskär, Karskär, Fors, Kvarnsveden
Hallstavik, Grycksbo och representanter från förbundet
vid vackra Rånäs i Uppland. Mötet genomfördes delvis
tillsammans med distriktets studieorganisatörer och
samordnande huvudskyddsombud på deras
studiekonferens. Om det kan ni läsa under
studieorganisatörens spalt. Mötet inleddes som Tomas
Hjalmarsson där skriver med utbildning i ”Förebildning”
En mycket bra utbildning om hur man hanterar och
bemöter främlingsfientlighet och rasism på jobbet. Läs
gärna Tomas och utbildningsdepartementets skrivning
om detta. Förbundet informerade lite om försäkringar,
bl.a. om FORA-frågan, dvs. att de medel som avsatts till
ATK skall ingå i underlaget för pension enligt SAF/LO-
överenskommelsen även i de fall den anställde valt att
utnyttja ATK till pension. Det har nu visat sig efter en
lång utredning att BillerudKorsnäs och Swedpaper betalt
rätt och arbetet fortsätter i den utredningen.

Förbundet redovisade även förslag på en ny
medlemsförsäkring, en paketlösning, Folksam jurist och
inkomstförsäkring som ev. kommer att ingå i
medlemsförsäkringspaketet.
Därefter särade grupperingarna sig och Pappers
ordföringar gick in på agendan för distriktsmötet. Bl.a.
informerade förbundet om avtal 2017-2020, om aktuella
förhandlingsfrågor och Kongressrapporten.
Vi diskuterade hur vi kan utveckla och förändra våra
Förbundsårsmöten. Vi nominerade Fors viceordförande
Markus Autio som ersättare i Förbundsstyrelsen från
Gävle-Dala distriktet. Avslutningsvis gick vi igenom
avdelningsrapporterna från varje avdelning där vi
informerar om läget på bruken. Kommande
distriktsmöte blir vid Falun den 12-13 oktober.

Pappers A-kassans föreningsstämma
Innan Förbundsårsmötet inleddes deltog undertecknad
på Pappers A-kassas föreningsstämma.
Ett möte som bl.a. behandlade medlemsavgiften och den
blir fortsatt oförändrad dvs. 129 kronor.
Avgående revisor Henry Olsen från Skåpafors
avtackades efter lång och trogen tjänst.
Avslutningsvis uppmanade Inger Good föreståndare för
A-kassan alla avdelningar att fånga upp alla nyanställda
och sommarjobbare för att skriva in dem i Pappers A-
kassa och givetvis Pappersindustriarbetarförbundet.

Förbundsårsmöte vid Rönneberga i
Stockholm
Förbundsårsmötet hölls i år på Rönneberga kursgård på
Lidingö.
Förbundsordförande Matts Jutterström öppnade
Förbundsårsmötet och höll inledningstalet och lämnade
därefter över till mötesordföranden Thomas Nilsson
Grycksbo och Jenny Jansson från Munkedal.
Verksamhetsberättelsen för 2016 med redogörelse för
verksamheten och ekonomin gicks igenom, godkändes

och lades till handlingarna. Revisorerna drog sin info och
mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2016. Motioner och utlåtanden kring
dem gicks igenom. Mötet beslutade att anta förslaget till
nytt bemanningsavtal.

”Jutte” delade ut pris till Pappers kulturpristagare 2017.
Avdelning 3 hade även i år nominerat vår medlem Harry
Ojala, men priset gick till en kille som heter Rainer
Paakinen från avdelning 86, Figgeholm. Rainer är
illustratör, tecknare och har tidigare även musicerat. Han
har illustrerat, tecknat och spelat musik parallellt med
arbetet under de 23 åren som han har arbetat hos ABB i
Figgeholm. Priset är ett stipendie på 15 000 kronor samt
statyetten ”Cellulosaarbetaren” av Per Nilsson-Öst.

Pappers kulturstipendium 2017 utdelades till Dagens
Arbetes Göran Widerberg, Göran utbildade sig vid
journalisthögskolan i Stockholm och har bland annat
arbetat på Ams tidningen, Metallarbetaren och nu senast
på Dagens Arbete. På Dagens arbete har han varit
journalist och tidningens bildredaktör sedan 1992.
Göran fick 2013 pris för bästa berättande text inom
fackförbundspress, ”Natt över Billingsfors”, vilket
beskriver en av de vedervärdigaste arbetsplatsolyckorna
i Sverige. Priset för detta är ett stipendie på 20 000
kronor samt statyetten ”Cellulosaarbetaren” av
Per Nilsson-Öst.

Därefter genomfördes en del val, Markus Autio valdes
från avdelning 4 Fors till förbundsstyrelseersättare i
Gävle-Dala distriktet. Ny revisor efter avgående Henry
Olsen från Skåpafors valdes revisorsersättare Elisabeth
Hjelte från Skärblacka och hon ersätts som
revisorsersättare av Mikael Gård från Gruvön.

Vi genomförde ett grupparbete om nya
försäkringspaketet som handlade om inkomst och
juristförsäkring. Frågan tas med hem till medlemmarna,
ombudsträffarna och styrelsen för att diskutera frågan.
Ett ev. beslut om att anta detta försäkringspaket skall tas
på förbundsmötet i november.

Henry Heiniö var föredragande i ett förslag från
förbundet om fastställande av ny fast avgift för
nollaviseringar, dvs. för våra medlemmar som jobbar
utanför grindarna, hoppar mellan olika jobb och
områden och skall precis som vi övriga betala
procentavgift på lönen. Nu verkar det vara lite si och så
med det och förbundet vill givetvis styra upp det,
vilket i sig ingen var emot.

Mötet reagerade starkt på att man inte fått möjlighet att
diskutera frågan och frågan är om det inte går emot
stadgarna om man gör så. Då blir det en större fråga.
Mötet beslutade att parkera frågan, ta med den hem för
att diskutera frågan, till distriktsmöten i oktober för ev.
beslut på förbundsmötet i november.  Avdelningarna fick
nu i uppgift att söka upp de medlemmar som jobbar
utanför bruken på andra områden för att på så vis se om
de gör rätt för sig och betalar rätt avgift.

Övrig rapport.
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TACK INGER!
Tomas Hjalmarsson och Papperstreans Studiekommitté vill på
detta sätt tacka Inger Akander.
Inger har varit en klippa på Förbundskontoret där hon tvingats
hålla reda på och kontrollera allt studiefolk på kontoret och ute i
våra avdelningar, undertecknad inräknad.
Vi önskar Inger all lycka i framtiden och hoppas att din välförtjänta
pension blir så som du vill ha den.

Med vänlig hälsning
Tomas Hjalmarsson

Fackligt politiska kampen fortsätter!
Nu slopas 75-dagarsregeln. Nu får även deltidsarbetande rätt till a-kassa under 60 veckor. Det är helt
galet att det har lönat sig bättre för en individ att vara heltidsarbetslös, De som jobbar deltid har fått vänta
ett bra tag på de mer generösa a-kasseregler som regeringen utlovade i höstbudgeten. Men nu är väntan
slut. Från och med måndag den 15 maj slopas den så kallade 75-dagarsregeln, Äntligen får vi rättvisa
mellan deltidsarbetslösa och heltidsarbetslösa.

Med de nya reglerna, som träder i kraft 15 maj, får de som arbetar deltid rätt till a-kassa i 60 veckor.
Med de gamla reglerna tog rätten till a-kassa slut efter 75 dagar för deltidsarbetande. Då uppstod valet
mellan att fortsätta jobba deltid utan a-kassa eller att bli arbetslös på heltid med a-kassa.

Det är helt galet att det ibland har lönat sig bättre för en individ att vara heltidsarbetslös än att ta ett
tillfälligt arbete. Begränsning som den borgerliga regeringen införde 2008 slog hårdare mot kvinnor än mot
män. Nu blir det en harmonisering med lika lång tidsgräns som för andra arbetslösa. Du ska inte bli
bestraffad för  att du haft ett deltidsjobb.

75-dagarsregeln infördes alltså 2008. Då fick deltidsarbetslösa stämpla i högst 75 dagar. Från 2005 till
2009 minskade deltidsarbetande arbetssökande med a-kassa från 50 till 20 procent. De flesta som
jobbar deltid är kvinnor. Enligt regeringens grova beräkningar uppskattas 5 000 till 6 000 personer
omfattas per år.

Kjell Olsson, Ordförande och Fackligt Politiskt ansvarig Pappers avd.3
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Pappers A-Kassa

beslutade på årsmötet 17 maj att avgiften på
129 kronor i månaden ska vara oförändrat ett
år till.

Med viss sorg kommer vi att avtacka vår trogna och
fantastiska medarbetare Agneta Nilsson på
fackexpeditionen för Pappers 3:an den 30 juni-17.

Agneta började arbeta på facket redan när vi höll till vid
gamla Folkets Hus, Furuviksvägen innan flytten till
Källarbacken och har varit sin arbetsgivare trogen i nästan
28 år. Hon har stormtrivts med alla spännande utmaningar
och med alla trevliga medlemmar som kommit upp på
expeditionen. Antingen för att få hjälp med något eller
bara suttit ner för en pratstund.

Det mest positiva med arbetet har varit att hon haft en bra arbetsgivare! Hon har även
uppskattat att fått vara med om en strejk och allt som hände då. Det var en erfarenhet
som inte alla varit med om! Det tråkigaste minnet var när företaget tog till uppsägningar.
Det var många som kom upp på expeditionen och mådde dåligt. Agneta fick sitta som
en liten samtalsterapeut många gånger.

När väl pensionen infallit, kommer Agneta och maken Bosse spendera en hel del tid
tillsammans med sina barn och barnbarn, vara i stugan i Vittersjö
samt att börja resa. Närmast längtar de till några veckor på Mallorca.
Vi på redaktionen och alla som finns på 152:an önskar Agneta
allt gott när hon nu avslutar sin anställning på Pappers Avdelning 3!

Se till att leva varje dag, för man dör bara en gång!
Och inte tvärtom som vissa säger!

Agneta Nilsson Pappers 3:an, snart pensionär
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Sommartävling
Vilka är det? Det är både svenska
och internationella kändisar.
Skriv namnet under bilden.

Skicka in lösningen till Papperstreans expedition senast den 31 augusti.
som vanligt kommer det att finnas ett antal fina priser att vinna.

Namn  ________________________________________________________________

Avdelning _____________________________________________________________

Telefonnummer _________________________________________________________
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

Tjenicken benicken pölare och pölarinnor, och övriga kort-och långbeningar. Hur
hundan morr ni så här i det småvarma vädret? Helvarmt blir det inte än på ett tag
som det verkar, försommaren trippar med taxsteg än så länge. Det blir nog bättre
framgent som Per Lindben brukar säga.  Några fina dagar har vi redan haft, men
inte så det märks på skinnet på er än så länge. Tids nog sänker sig en doft av
bruna bönor och stekt fläsk över Kanarieholmarna benroende på alla bleka
skandinaver som ligger och steker sig. Om det sa min pölare, afghanhunden Ali
Ben, så här häromdagen:”Vafan brusjan! Ät mera vitlök, curry och harissa så
kommer ni både lukta och smaka bättre! Jag svär bre!”. För mig som har päls är
det ganska skönt att inte solen kommer åt mig så bra, det kanske ni skulle testa?
Låt behåringen vara kvar så slipper ni köpa dyra solskyddsalvor.

Husse är en av dom som måste ha solskyddsfaktor 93, annars blir det snart en doft av biff med lök när han solar.
Fast på vintrarna brukar han försöka skaffa sig underlag genom att ligga naken under taklyset några minuter med
ojämna mellanrum. Fast i vintras fräste granntanten ifrån:”Nö fålö gå in och läggala under ditt eget jävla taklyse!” sa
hon efter att först ha glott en halvtimme. Fast hon är så närsynt så först undrade hon om han var orakad och hade
slipsen på sned. Innan hon fattade att han var naken alltså.
En del har ju redan varit till sydliga breddgrader på semester, men det är ofta samma gamla resmål. Kanarieöarna,
Gotland och Oslättfors. Det skulle vara roligt om husse kunde ta mig med till Sydsmyrgianska Öarna. Om det finns
något ställe som heter så vet jag inte, men om det finns så vore det kul att åka dit. För hundra gubbar. Det kan ju
hunda att dom har markelianer där, vem vet?

Hoppas det eviga sommarpusslet i rastgården med ledigheter och bemanning löser sig, annars blir det svårt att
koppla av för er. Avkoppling är viktigt. Den där flintasteken ser väl inte så rolig ut, men det får en att tänka på annat
en stund, och sitter man i närheten så kan det vankas en smakbit för en liten hund. Annars kan man ju alltid bita den
som grillar i benet. Vi hundar gillar ju ben.

Ett bra sätt för er att stressa av på sommaren är att börja med en hobby. Spela ett instrument till exempel. Fast inget
svårt, utan ett instrument som är lätt att lära sig. Balalaika, japansk näsflöjt och skinntrombon exempelvis. Delegera
dom inom familjen så har ni en liten orkester. Ni kommer garanterat att glömma jobbet en stund i alla fall. Eller gör
något annat. Knyppla kottar eller raka mormor. Huvudsaken är att göra det. Oavsett vad det är.
Hoppas er sommar blir kul, kurvig och kusisk. Det sista ordet tog jag bara med för att få tre ord börjande på ”ku”.
Var snälla mot varann, ha det brö, och hälsa gärna till din halvsvåger Jöngert i Truddle. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport  från

Utbildnings-
departementet

Minnesanteckningar förda vid Gävle-Dala Studiekonferens 2017
på Rånäs slott!

Alla avdelningar från Gävle-Dala har träffats för att genomföra årets
studiekonferens. Närvarande var studieorganisatören och samordnande
huvudskyddsombud från: Avd. 2 Skutskär, Avd. 3 Karskär,
Avd. 4 Fors , Avd. 50 Kvarnsveden, Avd. 68 Hallstavik,
Avd. 111 Grycksbo Gävle-Dala:s representanter i POSK och Centrala
arbetsmiljökommittén, Representanter från Förbundskontoret.

Torsdag 4 maj.
”Förebildning” mot främlingsfientlighet och rasism tillsammans
med Gävle-Dala distriktsmöte.
Michael Lund som tidigare varit polis och Pelle Hasselgren var där för att
gemensamt lära oss hur man på ett bättre sätt som fackligt ombud kan ta
fajten på arbetsplatsen mot främlingsfientlighet och rasism.
Mikael Lind talade om sina erfarenheter som han fått som polis i
Stockholm under många år. Han fick där uppleva problematik gällande
främlingsfientlighet och rasism, såväl internt inom poliskåren och runt

omkring i samhället. Mikael berättade med stor inlevelse om när han växte upp, gjorde militärtjänsten, tog
värvning och därefter började som polis i Stockholm. Från att ha arbetat på Norrmalmspolisen och piketen
sökte han sig till och jobba närmare människorna på gatan. Han fick då en helt annan kontakt med människorna
som mer eller mindre levde på gatan eller i city. Det var en omvälvande förändring som gjorde att han efter
många år sade upp sig som polis.

Mikael satt under några år i EXPO:s styrelse. Mikael arbetar idag bland annat med att föreläsa mot
främlingsfientlighet och rasism. Skall man kunna göra något åt dessa problem måste vi möta problemen där
problemen finns dvs. på gator och torg, mitt i city och i förorten. Pelle Hasselgren tog därefter över och talade
om vad vi kan göra och tips på hur vi kan börja påverka den ökande rasismen i samhället och på våra
arbetsplatser. Vi får ibland höra saker som man med enkelhet kan sägas vara både främlingsfientliga och
rasistiska. Då Pappers värdegrund inta alls överensstämmer med det som sagts bör vi reagera som de fackliga
företrädare vi är. Det är okej att tycka och säga vad som helst men inte på vår arbetsplats. Har man
främlingsfientliga, rasistiska eller liknande åsikter får man diskutera detta på en annan plats än vår arbetsplats.
Vi företräder alla medlemmar oavsett varifrån de kommer eller härstammar.

Något slutråd kan vara att undvika faktadiskussioner som i de flesta fall aldrig går att komma
överens om. Det är som statistik, man kan bevisa vad som helst bara man vänder önskvärda fakta
åt sitt håll.

ABF.
Ulrika Wiklund, Gävleborg och Yvonne Persson, Dalarna informerade om ABF och vad dom kan hjälpa till med.
Man informerade också om Pappers Processutbildning som är en utbildning för avdelningarnas styrelser för att
utveckla sitt inre arbete och avdelningens verksamhet. ABF kommer att vara en del av denna utbildning och
meningen är att handledare från Pappers och ABF skall hjälpa varandra att driva utbildningen framåt.
Ulrika och Yvonne puffade också för ABFs VISA-konferens 5-7 september dit avdelningarna själva kan anmäla
deltagare.
Yvonne Persson, ABF Dalarna 070-667 34 72 e-post: yvonne.persson@abf.se
Ulrika Wiklund, ABF Gävleborg 070-330 93 10 e-post: ulrika.wiklund@abf.se

Från Förbundskontoret.
Pauline Hyllander presenterade sig. Pauline kommer närmast från GS (Grafikerna & Skogs) och skall ersätta
Inger Akander på Förbundskontoret när Inger snart går hem i pension.

Kultur!
Roger Berglund hade åter bokat ett helt suveränt kulturinslag. Jag tror att detta är det bästa han någonsin bokat,
i alla fall som jag varit med på. Medverkande var Peter ”Puma” Hedlund, nyckelharpa, och Sven Fredriksson,
gitarr, synt och dragspel.

Hej!
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Fredag 5 maj.
Michael Gylfe från Centrala arbetsmiljökommittén rapporterade om arbetsmiljö i Förbundet och distriktet.
Det finns fortfarande ohälsa på våra arbetsplatser av flera slag. Det sker olyckor som kanske kunnat undvikas om
arbetsmiljön varit bättre och sundare. Deltagarna delgav gruppen sina erfarenheter hemifrån. Många ansåg att
samarbetet med företagen ibland är ett hinder och måste förbättras.
Visade siffror som visade hur skyddsombud kan bli trakasserade av både företag och arbetskamrater.

Försäkringar.
Lars Wåhlstedt informerade om läget på försäkringsfronten. Man håller på att titta på att förbättra vårt
försäkringsskydd.  Lars informerade också att det finns företag som betalat in för lite till FORA, detta gäller för de
som valt att ta ATK  i pension. Korsnäs och Swedpaper som kontrollerats har betalat in rätt, arbetet fortsätter.

POSK (Pappers organisations och studiekommitté).
Roger Berglund rapporterade om vad som händer gällande Pappers organisations och utbildningsfrågor.
Studieprogrammet för 2018 finns redan på Förbundets hemsida.
2 stycken Förbundskurser, 2 st Pappers miljökurser, 2 st Lag & Avtal, Förhandlare i Pappers (FIP 3),

Ungdomskurs,  Ekonomi allmän för styrelser och kassör , Kassörskurs,  Revisorskurs, Valberedningskurs,
Handledarutbidning

Blir det många som vill gå en utbildning och som inte får plats på Förbundskursen, Miljökursen och Lag & Avtal
finns det möjlighet att anordna en 3:e utbildning. Förbundets kassörskurs är anpassad för de som anslutit sig till
Effec. Övriga får gå kassörsutbildning hos andra kursanordnare, t ex ABF.
En avbokningsavgift för avdelningarna kommer att tas ut om man avbokar senare än 6 veckor före kursstart. Är det
ett skäl som man inte kan råda över exempelvis sjukdom kommer ingen avgift att tas ut. Man måste däremot
kontakta Förbundet och sunt förnuft skall råda har man sagt.

Alla avdelningar rapporterade om läget på avdelningen gällande medlemsutbildningen och BAM-utbildningen.

Förslag till kommande utbildningar: Entreprenad/Uthyrning, Sekreterarutbildning
På slutet av studiekonferensen sammanställde vi Gävle-Dala:s snabbaste studieplanering så här långt.
Till sist uppmärksammades att Inger Akander på förbundet slutar anställningen i juni.

Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00–16:00.  Telefon: 026-19 10 53.

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: 14/9, 21/11
Pappers studiekonferens: 6-7/11
POSK: 6/9, 7-8/11
Handledarkonferens: 11-13/12
Kassörskurs:          14-16/6 på Runö, sista anmälningsdag 3/5.
Ekonomiutbildning:                            12-14/9 på Rönneberga, sista anmälningsdag 2/5.
Revisionsutbildning:                                  14-16/11 på Runö, sista anmälningsdag 25/9.
Pappers Förbundskurs:       Steg 1 25-28/9, steg 2 23-26/10 i Göteborg, sista anmälningsdag 4/8.
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö                              9-12 oktober på Runö, sista anmälningsdag 14/8.
Lag & Avtal:                                  Steg 1 30/10-2/11, steg 2 28-30/11 i Göteborg, sista anmälningsdag 11/9.
Pappers miljökurs:              Steg 1 6-9  november, steg 2 5-7 december i Uppsala, sista anmälningsdag 25/9.
(Anmäl dig för säkerhetsskull i början på juni)

Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör



- 14 -

Ungdomskommittén 

Rapport från ungdomsträffen! 

Tio taggade ungdomar från olika delar av fabriken anmälde intresse till 
årets ungdomsträff – och vilken succé det blev!  
Vi startade på 152:an med en presentation med fokus på fackets 
historia och syfte följt av många diskussioner om fackets roll, 
arbetsmiljö och varför de fackliga frågorna är så otroligt viktiga om man 
vill kunna påverka sin situation på en arbetsplats. Som ung är det 
ingen tvekan om att man på en ny arbetsplats främst vill visa 
framfötterna och många gånger prestera till 110 % utan att så mycket 
tänka på de rättigheter man har kring arbetstider, arbetsmiljö och 
liknande. Där har vi ett stort ansvar att fånga upp och stötta våra 
framtida unga medarbetare.       
Det märks tydligt att sommarjobb och traineeprogrammen i nuläget är 
de huvudsakliga inkörsportarna till en vidareanställning och överlag får 
man intrycket av att vårt bruk är en attraktiv arbetsplats. Men trenden 
verkar ändå peka nedåt vad gäller antalet som söker sommarjobb och 
det verkar på många håll vara svårt att få ihop sommarjobbare. Vad 
beror detta på? Är det hårdare krav på utbildning idag? Finns kanske 
en bild av att det är väldigt svårt att få in en fot och därför söker man 
inte ens? Skrämmer vi bort våra unga med svåra urvalstester? Det är 
frågor man kan fundera på. 
Tarja på fackexpeditionen besökte oss också och gjorde en fantastisk 
insats när hon informerade oss om de försäkringar som man har, både 
genom kollektivavtalet (AFA försäkringar) och som Pappersmedlem 
(Folksam). Ett stort tack till henne! 
Efter den mycket lärorika och givande eftermiddagen på 152:an begav 
vi oss till Kungsbäck för att avsluta dagen med Paintball! Även här var 
säkerheten i fokus och även om paintball är en sport där man faktiskt 
ska skjuta sin motståndare så skötte sig alla exemplariskt och det är 
tydligt märkvärt att ”Safety first”-kulturen har etablerat sig bland våra 
ungdomar. 
Med höga halter av adrenalin och med färgkulor vinandes åt alla håll 
tog vi oss tappert genom flera omgångar av fartfyllt spel på både den 
populära westernbanan och den stora skogsbanan.  

Sandra Johansson ungdomsansvarig Pappers avd 3
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Bilder från
ungdoms
träffen
9 maj.

Alla ungdomar som var med. Sandra Johansson längs ner till vänster.

Nu är striden i gång.
Snacket efteråt om vem som egentligen vann är alltid kul .

Alla är redo och taggade inför uppgiften.
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Bomhus Folkets Hus och café Solsidan
 i Boulognerskogen, presenterar

Barnteater

Snövit – med Big Wind 2 juli kl.16.00
I denna skruvade version av den klassiska
berättelsen får publiken möta Snövit, prinsen och
styvmorsan, men också helt nya karaktärer som
frodiga Tant Svea, Allt-i-allon Kluck, en
rock´n´rolldoftande fé och så gänget Sköna Sjuan.
Ett musikaliskt och humoristiskt glädjepiller för alla
åldrar

Det stora äventyret – med Eva Funck
och Hönapöna 16 juli kl.16.00
Eva Funck och Hönapöna tar med publiken på ett
interaktivt och roligt äventyr, där de tillsammans möter
faror och hinder, för att ta sig till det fjärran
Honungslandet.

Heja dej! med Cirkus Cirkör 24 juli kl.16.00
Välkomna till en show i nycirkusens magiska värld, en värld där
allt är möjligt. Med kittlande akrobatik, halsbrytande humor
och balans på hög höjd berättar artisterna med sina
cirkusakter hur de finner mod och glädje i att lyckas
tillsammans.

Gratis biljetter finns att hämta på Caféet i
Boulognerskogen  tel. 026-10 59 90
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             Tack!
till alla arbetskamrater
för den fina gåvan
jag fick till min
pensionering.
Kjell Andersson Fiberlinjen

              Tack
för uppvaktningen
jag fick vid min
pensionering.
Tommy "Tummen" Karlsson.

Är det inte bra konstigt med arbete ändå?
Har ni tänkt på hur oviktig er syssla är när
någon begär löneförhöjning och hur viktig den
är när ni begär att få vara ledig några timmar.
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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

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): 640 kr.
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.

VINTERGALAN 15 december, Göransson Arena
Vintergalan är ett gnistrande paket med middag, show, underhållning och fest. Det perfekta tillfället att ta del av en
helkväll med hitspäckad artistshow, klassiskt julbord, nattshow och dansant efterfest med vänner, kunder och
kollegor. På scen i år står Jerry Williams, Orup, Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Alcazar, Mariette samt Brynolf &
Ljung.
Pris 560 kr per biljett och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 560 kr per biljett.
Biljetterna är guldparketter vilket innebär: Bord i mitten på parkett. Julbord, galashow och efterfest ingår i priset.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 30 september.

SPORT

Fredag 9 juni från Gävle och Frövi till VM-kval Sverige-Frankrike

Pris: Kostnaden är 255 kr per person och dessutom belastas du med ett skattepliktigt förmånsvärde på 255 kr per
person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)

Biljetter kvar, först till kvarn.
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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 350 kr per person (Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan)

Sista ansökningsdag 6 augusti.

EVENT
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 850 kr per
person. (Bussresa, entrebiljett, 2-rättersmiddag och fikapåse på hemresan)  Max 2 biljetter per sökande
Biljetter kvar, först till kvarn.

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 595 kr per person.
(Bussresa, entrebiljett och fikapåse på hemresan) Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 13 augusti.

SHOPPINGRESA
Lördag 2 december 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 15 oktober.

MÄSSRESOR

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 160 kr 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 180 kr per person
Sista ansökningsdag 1 oktober.

Priset inkluderar bussresa och entrébiljett mässan. Max 6 biljetter per sökande.

Håll koll på Sociala Fondens sida!

NYHET: Nu kan du, via MINA SIDOR 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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Kallar till

medlemsmöte
bl.a. om årets ...

LÖNE-
REVISION

2017
Onsdag 31 maj kl. 12.30 och 16.15

på INFO-center
Ur dagordningen:
Lönerevision 2017
Nominering till kongressen 2018
Aktuella förhandlingsfrågor
Övriga frågeställningar från Dej

Välkommen!!    /Styrelsen


