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Karskäringen utges av

Korsnäsvägen 152
804 23  Gävle
Telefon: 026-191053

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den  19 januari. Se till
att lämna in  ert
material senast  den 16
januari.

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Expeditionstider:
Måndag och Onsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag   8.00-12.00 och 13.00-16.30

Ordförande Per Olov Olsson har:
Mobil  070 - 795 15 91

Vice Ordförande Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

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

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

Tarja

                     Karskäringens redaktion
 Ola Carlson, Michael Wallin, Johanna Hansson Pierre  och
Per Thollin

Glöm inte att släcka
ljusen!

God Jul & Gott Nytt år
hälsningar Redaktionen

"Vår personal"
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Hej igen

I skrivande stund är det 12 minusgrader och mörkt.

Nu har jag varit på min första kongress 25–26 november

som började med att ett glatt gäng. Jag, Emma Magnusson,

Bosse Myrberg, Sandra Johansson och Peter Karlsson

möttes upp på Gävle centralstation på torsdagsmorgonen.

Det var en lång resa till Göteborg samt en bussresa till

Bohusgården i Uddevalla.

På fredagen var det avstamp för kongressen och vi var 123

ombud samlade.

Efter att Emma Knyckare inlett kongressen blev det underhållning av musikergruppen RÄFVEN

som spelade instrumental musik.

Ordförande Pontus Georgsson påkallade en tyst minut för de medlemmar som har gått bort.

Kongressen gästades av Atle Höle som är generalsekreterare i organisationen IndustriALL Global

Union som arbetar med insatser för att förbättra arbetsmiljö och fackliga förhållanden för arbetare

runt om i världen.

Vi gästades även av tre politiker. Det var Teresa Carvalho, Jim Svensk Larm och Markus

Pettersson som berättade om deras roll som politiker.

Vi tackade av två revisorer, Göran Larsson och Mikael Gård samt Anders Pettersson som har

varit förbundsledamot i förbundsstyrelsen för Gävle Dala distriktet.

Det var 31 motioner inlämnade inför kongressen men 29 av motionerna var inte riktigt behandlade

enligt förbundets stadgar.

Kongressen behövde ta ställning till om man skulle behandla alla eller bara de två som hade

behandlats rätt enligt stadgarna.

För att motionerna ska bli giltiga enligt stadgarna måste de tas upp på ett medlemsmöte.

Denna punkt på dagordningen triggade igång debattlusten hos flera av kongressdelegaterna, nedan

ser ni några av debattinläggen.

”Vi vädjar nu till er ombud att följa era hjärtan och moraliska kompasser. Vi hoppas

såklart att ni bestämmer er för att inte bryta mot stadgarna" sa P-A Pettersson, andre vice

ordförande.

”Ett brott mot stadgarna skulle försätta Pappers i fritt fall och någon jävla ordning måste

det vara i ett förbund" hävdade Per Gustafsson Avdelning 48 Bäckhammar.
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Andra var av en annan åsikt. De betonade vikten av att skicka in motioner. Av att medlemmarna faktiskt får vara

med och påverka:

"Hör ni kamrater, det här är inte ett stadgebrott. Däremot är stadgarna lite dåligt skrivna. Vi måste göra det

möjligt för medlemmar att påverka vår egen organisation" sa Rainor Melander, Avdelning 31 Väja.

En debattör kom med förslaget om att ha en Extrakongress.

Förbundsstyrelsen vred sig på sina stolar. Dom skickade fram Mikael Nilsson från

förbundskontoret. Nu var det allvar:

"Vi kommer att öppna dammluckorna. För det betyder att alla i vårt förbund

kan bryta mot stadgarna, och det kan inte vara rimligt i en demokratisk

organisation."

Efter att det hade debatterats klart blev kongressbeslutet att inte behandla 29 av 31

motioner.

De två återstående motionerna bifölls motionären Avd. 68 Hallstavik.

När motionerna var avklarade, då blev det val till förbundsstyrelsen, revisorer,

Lönenämnd/Arvodeskommittén och Valberedningen.

Det fanns två nominerade till förste vice ordförande vilket var Mikael Lilja och Rainor Melander.

Fyra glada och taggade
kongressledamöter

Förbundsordförande

Pontus Georgsson

1:e vice ordförande: Mikael Lilja

2:e vice ordförande: P-A Pettersson

Förbundsledamöter

Norra Norrland: Stefan Lundqvist

Södra Norrland: Johan Viklund

Gävle Dala: Marcus Autio

Östra: Stefan Andersson

Västra: Jenny Jansson

Södra: Lars Nilsson

Förbundsledamöter Ersättare

Norra Norrland: Stefan Askenryd

Södra Norrland: Roger Boström

Gävle Dala: Alexandar Srndovic

Östra: Lars Karlsson

Västra: Ulrik Jörback

Södra: Magnus Dahlberg

Revisorer

Norra Norrland: Thomas Nilsson

Södra Norrland: Niklas Mattsson

Östra: Peter Karlsson

Revisorer Ersättare

Södra: Peter Tärnberg

Gävle Dala: Mikael Holmberg

Västra: Viktor Alveblad

Lönenämnd/Arvodeskommittén

Södra: Dennis Bäckman

Gävle Dala: Bo Myrberg

Västra: Pär Gustafsson

Lönenämnd/Arvodeskommittén

Ersättare

Norra Norrland: Niklas Johansson

Södra Norrland: Kim Westin

Östra: Pär Frankesson

Valberedningen

Norra Norrland: Ulf Häggqvist

Södra Norrland: Jörgen Wasberg

Gävle Dala: Auni Pohjonen

Östra: Thomas Sandberg

Västra: Gabriel Jöngren

Södra: Conny Åkesson

Valberedningen Ersättare

Norra Norrland: Jonas Jansson

Södra Norrland: Emma Valter

Gävle Dala: Liisa Blomgren

Östra: Marcus Davidsson

Västra: Per Gustavsson

Södra: Lars Turunen

Valresultat
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Förbundsmötet 27 november

På söndagen var det dags för förbundsmöte.

Förbundsmötet godkände förbundets verksamhetsplan

som till viss del baseras utifrån avdelningarnas

verksamhetsplan.

Arbetsmiljö, Utbildning, Medlemsrekrytering,

Kommunikation, Organisation och Ungverksamhet är de

områden som ingår i verksamhetsplanen för 2023.

Vi fick en kort redogörelse om medlemsundersökningen

av Mats Lindström från Novus.

Det var 4129 som hade svarat på

medlemsundersökningen. Löneutveckling och att facket

ska visa förhandlingsstyrka är viktigt för medlemmarna.

Vi kommer att få en avdelningsanpassad redogörelse.

Förbundsmötet behandlade 6 motioner varav 4 biföll

förbundsstyrelsen och två biföll motionären.

Beslut togs att fackavgiften blir oförändrad för 2023

Förbundsmötet godkände:

• Att inleda riksavtalsförhandlingar

• Förbundsstyrelsens avtalsförslag

• Att inleda förbundsgemensamma avtalsförhandlingar

Den 21 december växlar Pappers krav med

Industriarbetsgivarna, och därefter inleds

förhandlingarna. Den sista mars nästa år ska

fackförbund och arbetsgivare vara överens.

Statistiken för olyckorna på företaget tenderar

att öka

Vi måste öka vårt eget säkerhetsmedvetande, genom att

vara en fullblodsegoist när det gäller din personliga

säkerhet.

Det är inte bara du som blir drabbad, även dina nära

och kära.

En olycka kan leda till att någon av dina arbetskamrater

blir drabbad, använd den så kallade 2 minuterskollen.

Tänk efter före.

Tidigare har alla ronderande skyddsombud fått en

uppskattning av företaget genom att bli bjuden på

ishockey. Jag tycker att det är upplyftande att även i år

får alla skyddsombud samma uppskattning.

Har ni inte anmält er så gör det snarast. Vi kommer i

närtid fastställa anmälningslistorna.

Det finns hopp om att vi snart ska ha ett reviderat

lokalavtal som har godkänts av båda parter.

Inför kommande val inom Avd. 3 finns det platser att

fylla.

Vi har akut behov av fler som ställer upp som revisorer

och valberedare.

Om ni har några frågor kan ni höra av er till mig.

En fråga som har tagits upp med HR är att få möjlighet

att skjuta på starttiden dagen efter man eventuellt

kommer hem sent på grund av att man har varit på kurs

på annan ort.

Svaret där blev att man pratar med sin chef innan man

åker iväg på kursen om hur man löser en sådan situation.

Viktigt är om man blir mer försenad än beräknat av

någon anledning, meddela då chefen.

Skyddsombudens stora träff går av stapeln 14 och

15 december

På denna träff bestämmer dom olika

skyddsombudsgrupperna vilken som ska vara

huvudskyddsombud, ersättare och vilka som ska

representera i rådsverksamheten. Samt att man utser

vem som ska nomineras till årsmötet som ersättare i

styrelsen.

För övrigt rullar verksamheten på med reguljära

förhandlingar, olika typer av möten och planeringar inför

kommande evenemang.

Ha en mycket trevlig och skön Jul.

Ni som ska ut och åka i Jul kör försiktigt.

Med vänlig julhälsning
Peo
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Förhandlingsrapport Billerud
Företrädesrätter
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande
finns det sex personer, som idag inte har anställning hos
oss, som har möjligheten att göra anspråk på
företrädesrätten.

Vakanta befattningar
På förhandlingen i januari ställde Pappers frågan om hur
många och vilka vakanta befattningar som fanns inom
deras avtalsområde. Företaget gick då muntligen igenom
nuvarande status och informerade om att planen framåt
var att månadsvis kunna redovisa statusen för Pappers vid
förhandlingarna.Vid dagens förhandling hade vissa
justeringar gjorts av statusen för vakanta befattningar inom
Pappers avtalsområde. Företaget fortsätter uppdatera till
nästa förhandling och skickar en uppdaterad lista på
Pappers avtalsområde.

Skiftledarersättare existens och ersättning
Företaget har haft en information med samtliga fack om
att det finns ett behov av att ha skiftledarersättare.
Företaget har också tagit fram ett förslag till
befattningsbeskrivning för denna roll som parterna tittade
på tillsammans och som kommer skickas till Pappers.
Ersättningen för rollen som skiftledarersättare kommer vara
3 DK.Företaget kommer nu gå vidare och erbjuda ett antal
medarbetare denna roll.

Projektanställning
 Företaget lyfte vid den förra förhandlingen frågan gällande
att tillämpa en projektanställning i omrullningen. Då
Pappers ansåg att anställningsformen skall vara en
visstidsanställning i form av en arbetstopp tog Företaget
med sig frågan.Vid dagens förhandling återkom Företaget
och meddelade att anställningsformen kommer vara en
visstidsanställning.

Lönesättning CV
Pappers ställde vid den förra förhandlingen sig frågande
till att ett antal nya medarbetare anställts på CV med
betalning motsvarande T-grader då det i lokalavtalet finns
skrivet att denna typ av betalgrad skall motiveras skriftligt
och de inte fått ta del av några motiveringar.Företaget hade
inför dagens förhandling skickat motiveringarna gällande
dessa nyanställningar till Pappers.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader.

Retroaktivitet FU-inspektör/smörjare
Pappers lyfte frågan om retroaktivitet för FU-inspektör/
smörjare utifrån den uppdaterade befattningsbeskrivningen
som fastställdes vid förhandlingen i september.Efter en
dialog om hur parterna uppfattat att detta skall hanteras
enades de om att retroaktivitet kommer tillämpas från den
1/5-2022 för de medarbetare som av chefen bedöms vid
denna tidpunkt uppfyllde en högre befattningsgrad.

Reducerad U-tid 2-skift
Pappers lyfte frågan om möjligheten att reducerad U-tid
för 2-skift.Företaget tog med sig frågan och återkommer.
Nästa förhandlingsdag är den 16 december 2022

Gruppchef  Lut & Kraft
En MBL-info/förhandling gällande bland annat
chefstillsättning gruppchef på Lut & Kraft, en
ersättningsrekrytering av ny gruppchef efter Therese
Bäckius. Företagets förslag var Lisa Tingelöf som idag
jobbar som ansvarig chef på Apoteket vid ICA Maxi. Med
tänkt organisationsförändring går hon in som gruppchef
för 6-skift på svarta sidan. Facken fick träffa Lisa för en
frågestund och efter att ajournerat MBL: n för att ta
referenser och diskutera med sina respektive
förhandlingsgrupper godkändes Företagets förslag. Lisa
börjar som ny gruppchef den 1/3–2023.
I samma MBL informerade Företaget att gruppchef Tobias
Hellström kommer att vara barnledig from 1/6–2023. Som
Vikarie för Tobias Hellström föreslog man Elina
Söderberg som idag är operatör på Lut & Kraft. Hon
kommer att vara vikarierande gruppchef för 2-skift och
dagtid under tiden1/2–2023 tom 1/2 2024. Elina tar över
chefskapet för

Gruppchef Underhåll Mek. Kartongbruket
Denna MBL-info/förhandling gällde gruppchefstillsättning
för underhåll mek. kartongbruket.
Företaget presenterade deras förslag, en kille som heter
Anders Boman. har tidigare varit inne på bruket då han
jobbat extra åt en entreprenör, men då på massabruket.
Hans tidigare erfarenheter som chef med personalansvar
är begränsad. Vi tycker dock att han gjorde ett gott
intryck.
Det som också var positivt var att nya sektionschefen på
underhåll/kartongbruket David Hägglund bjudit in
skyddsombudet på avdelningen och ett antal medarbetare
så att de skulle få träffa Anders när han var här tidigare.
Efter att facken fått lite egen tid med Anders ajournerades
mötet.
Efter ajournering återkom facken med ett positivt svar
gällande tillsättning av Anders Boman som Gruppchef på
Mek. Kartongbruk under Underhåll Kartongbruk.
Parterna enades om att verkställa Företagets förslag och
MBL- informationen omvandlades till en
MBL-förhandling. Anders börjar på företaget
den 1/1–2023.

Ny befattning Programledare Gävle Utveckling
Det har varit en MBL angående förändring av
organisationen inom underhåll.
Vi fick information om att man tänkte skapa en ny tjänst
som har fått namnet programledare.
Programledarens uppgift är att vara sammanhållande,
resurs-sätter, koordinerar vid behov delprojekten,
kvalitetssäkrar leveranser, säkrar framdrift,
avvikelse-rapporterar till Operativ styrgrupp.
Programledare ansvarar för att hålla ihop och
kvalitetssäkra arbetet med beslutade konceptstudier,
förstudier, förprojekt och projekt inom ramen för Gävle
Utveckling.
Det är den nuvarande chefen för underhåll Krister
Jonsson som har fått denna tjänst.
Detta medför att företaget måste rekrytera en ny
avdelningschef för underhåll.
Efter avslutad genomgång av MBLen godkände samtliga
fack denna förändring och MBLen övergick till
förhandling.

MBL förhandling Billerud
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Personalfrågor
Robin rapporterade att personalläget i vanlig ordning är lite rörigt och stökigt. En person har sagt upp sig på 6-skiftet
och man söker två vikarier för föräldraledighet och studieledighet även dessa på 6-skiftet.

Samtal med medarbetarna, hur går det?
Pappers ställde frågan hur det går med medarbetarsamtalen.Företaget svarade att man ännu inte genomfört något
samtal men planerar att köra igång med dem inom en snar framtid.

Ledighetsansökningar utanför sommaren
Robin Sletten och Mikael Torgé har diskuterat frågan från föregående förhandling och kommit fram till att man inte är
riktigt mogna att gå till beslut ännu. Arbete pågår med att införskaffa ett system där man kan skriva in ledigheter och
sätta upp sig för att jobba.Frågan tas upp igen vid nästa förhandling.

Lokalavtalet
Förhoppningen är att Pappers snart är klara med uppdateringen av lokalavtalet med Billerud. Då detta är klart kan vi
gå vidare med samma arbete med lokalavtalet mellan Pappers och Göranssons Åkeri.

Utryckning/utkallelse
Pappers ställde frågan hur företaget hanterar utryckning/utkallelse.Företaget svarade att man inte har någon
stämplingsmall där man kan stämpla in utryckning utan har lagt in det manuellt vid de aktuella tillfällena.Robin kollar
om det är möjligt att lägga in ett sådant val vid instämpling.

Betalning skiftövergång
Pappers ställde frågan hur företaget hanterat betalningen då de anställda bytt skiftlag.Företaget svarade att då man
själv har begärt att få byta skiftlag har man inte fått någon övergångsersättning men om företaget initierat detta har
man fått ersättningen.

Skiftschema
Pappers framförde att man på Billerud fastslår de kommande skiftschemorna årligen vid förhandling, detta har inte
skett med Göranssons. Schemorna ska också bifogas lokalavtalet som bilagor.Det beslutades att Robin skickar över
Göranssons skiftschemor till Pappers och att de fortsättningsvis ska fastslås i förhandling, förslagsvis den första
förhandlingen efter semestrarna.

Skyddsronder
Pappers framförde att det behöver läggas upp en plan för de skyddsronder som ska genomföras under
2023.Företaget svarade att man redan har lagt en plan för dessa ronder.

Postlåda
Pappers frågade om Göranssons har någon postlåda dit man kan skicka post med internposten.Företaget svarade
att det inte finns någon sådan, det är postlådan vid gamla macken som gäller vid fysisk posthantering.

Kvarstående frågor till kommande förhandling
Ledighetsansökningar utanför sommaren.

Nästa förhandlingsdag är den 22 december 2022

Förhandlingsrapport Göranssons

Information från fack & företag angående kvarstående U-tid att göra 2022
Om U-tid kvarstår vid årsskiftet så kommer det bli ett avdrag på januarilönen oavsett vad man har kommit överens om
med närmsta chef, detta på grund av att lönebrytet är den 4 januari. Om du får ett avdrag ta kontakt med din närmsta
chef för att eventuellt justera detta.
Om du vet med dig att U-tid finns kvar vid årsskiftet ta redan nu en dialog med din närmsta chef.
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Höjda belopp i Sjuk- och Livförsäkringen GF14000 till
Pappers medlemmar

I medlemskapet i Pappers ingår det ett flertal försäkringar. En del betalar Pappers och avdelningen för, en del kan du
som medlem själv betala för.
Avdelningen har tecknat Sjuk- och Livförsäkring för alla sina medlemmar. Ersättningsbeloppen höjs nu i dessa vid
årskiftet. Sjukförsäkringen höjs dels på grund av att Prisbasbeloppet höjs (inflationen), dels så förändras försäkringens
ersättning från 5% till 6% av ett prisbasbelopp per månad efter 90 dagars karenstid. Samtidigt tas ett engångsbelopp
bort som utbetalades efter 90 dagars karens. Engångsbeloppet var samma som månadsbeloppet. Livförsäkringens
höjning är på grund av den ökade inflationen. Kom ihåg att anmäla till Folksam efter dag 90 och ersättningen fortlöper
18 månader framåt beroende på hur lång tid man blir sjukskriven.

Vill du veta mer om vilka försäkringar du har och vad de gäller för, så prata med Anders Blom via
telefon 070 549 67 92 eller via mail anders.blom@billerud.com.

Försäkring
Sjukförsäkringen
Livsförsäkringen

Ersättning 2022
2.415 kr/månad efter 90 dagars karens
96.600 kr vid dödsfall

Ersättning 2023
3.150 kr/månad efter 90 dagars karens
105.000 kr vid dödsfall

Fackliga Stödgruppen
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet, som man kan vara på väg att hamna i
eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom, Johan Wikström, Michael Wallin
och Emma Magnusson

Pappers Avdelning 3  Tel: 070-7950518
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Jultävling 2022

Rätt svar

Namn           _________________________________________________

Avdelning    __________________________________________________

Telefon         _________________________________________________

Skickas till Karskäringens
redaktion på 152:an
senast den 13 januari 2023

Kopiera, klipp eller riv vid linjen

Vågrätt
1. Kommer efter julafton
2. Självsäker
3. Samtliga
4. Andra ordet i skalan
5. Är förkyld
6. Gör skåningen med ål
7. Nedlags avdelning inom
området
8. Högerparti
9: Kan man bli på alkohol
10. Utanpå korven
11. Jagade en partner
12. Tempelriddaren
13. Musiksättning
14. Har vi på kontokortet

Lodrätt
1. Julblomma
2. Slogs mot Goliat
3. Puh
4. Jobbade Staffan i ett
5. En gruppering av ord
6. Sitter under korkeken
7. Har Askungen två
8. Tyckte om
9. Befria
10. Är Hobbe en
11. Boll-Alexander
12. Adams tjej
13. Kan man ta det med
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Hallå alla!
Snart har vi ett nytt år igen och från årsskiftet en ny uppsättning skyddsombud på Pappers

sida. Vi har även denna gång en stabil grund av erfarna ombud som ställer upp igen, men

trevligt nog har vi fått en hel del nya namn på kartan. Jag ser fram mot att jobba ännu ett år

tillsammans med de som jag redan känner och de som är nya. Vi brukar förutom att sköta våra

uppdrag, ha väldigt roligt när vi träffas. Ni som är nyvalda kommer efter årsskiftet att bli

inbjudna till oss här på 152:an för lite information, och för att vi ska få ett ansikte på varandra.

Till dess kan ni ta stöd av era mer erfarna kamrater.

Men återigen TACK för att ni ställer upp på detta fina uppdrag.

Om vi inte hinner träffas så ska ni ha en God Jul och ett Gott Nytt År.

Med vänlig hälsning

AHSO Peter Karlsson

Skinkcupen

Billerud körde en skinkcup i Pickleball på korpen Gävle strand den
11 december. Fantastiskt spel med 16 kämpande spelare.
Spelupplägget var dubbelspel med spelformen Americano där man
spelade om 24 poäng. Där emellan blev det lite glöggdrickande och
pepparkaka för att komma in i julstämning. 
Slutlig vinnare blev Johan Wiberg som fick ta hem storskinkan, andra
plats Peter Johansson och en vilt kämpande Carola Owetz
på 3:e plats.

Grattis till vinnarna och kul att höra att det var väldigt uppskattat av
dem deltagande. 

Hoppas vi ses vid nästa års skinkcupen!
/ Henrik och Robin
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Studier
Hej Kamrater,

Folkbildning är en av de ursprungliga idéerna om den fackliga styrkan.
Kunskap är nyckeln till att kunna möta vår motpart på lika villkor. Därför är en
fungerande studieverksamhet så otroligt viktig för att engagera medlemmar
och för att våra förtroendevalda ska känna sig trygga i sina uppdrag.

Du anmäler dig till en kurs genom att kontakta mig via mail för mer information om anmälan
och eventuell ledighetsansökan.

Sandra Johansson
Studieorganisatör

studieorg@papperstrean.se

Är du nybliven förtroendevald?

Har du haft ditt uppdrag en tid men ännu inte gått en facklig utbildning?

Vill du fräscha upp dina kunskaper sedan tidigare eller vidareutbilda dig?

Har du inget förtroendeuppdrag men ändå är sugen på fackliga utbildningar?

Tveka inte att kontakta mig så guidar jag dig!

Kommande Pappersutbildningar 2023:

Kommande LO-utbildningar 2023:

Kurs Kursdatum Sista anmälningsdag            Plats
Förbundskurs 27/3 - 30/3 2023-02-03              Runö, Åkersberga
Arbetsmiljökurs 1 Steg 1: 17/4 - 20/4 2023-03-10              Runö, Åkersberga

Steg 2: 15/5 - 17/5
Lag & avtal 8/5 - 11/5 2023-03-17                                               Runö, Åkersberga

Ungdomskurs 9/10 - 11/10 2023-09-01              Runö, Åkersberga

Kurserna hittar du även på Pappers.se

Kurs                                 Kursdatum Sista anmälningsdag              Plats
Insikter                                       vecka 7 + 8 2022-12-16 Runö, Åkersberga
Insikter                                       vecka 8 + 12 2022-12-16                  Gävle (!)
Vi bygger landet                       vecka 7 2022-12-16 Runö, Åkersberga
Kommunikation & Retorik      vecka 10 2022-12-16 Runö, Åkersberga

OBS, fler kurser och kursdatum finns på LO.se

OBS! Nytt datum för Arbetsmiljökurs och Lag och avtal
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KONGRESSEN I UDDEVALLA 
 
Nu har jag - Emma Magnusson, Peo Olsson, Bosse Myrberg, Peter Karlsson och Sandra Johansson varit iväg på
kongress. Sista helgen i november genomförde Pappers sin 26:e kongress. Min allra första och mina förväntningar
var skyhöga. Jag känner mig stolt och glad att jag
fick bli ombud och representera avdelning 3.
Kongressen genomförs var fjärde år och är
förbundets högst beslutande organ. Det var två
intensiva dagar  i Uddevalla. Kongressen bjöd på
livliga debatter, behandling  av motioner,
viktiga beslut har tagits och vi valde
förbundsordförande samt förste och andre
vice förbundsordförande.
Demokrati på hög nivå!

På söndagen hölls även förbundsmöte som
Peo deltog på och där beslutades det om att
ställa sig bakom LO-samordningen och IF
Metalls lönekrav på 4,4 procent. Min personliga
åsikt är att kravet är på tok för lågt. Men som ni
flesta vet gick Pappers ut redan förra
avtalsrörelsen med 4 procent som krav, men då
gick IF Metall in och la ett lägre märke. Med tanke på inflationen så borde kravet vara rejält högre. Men som alltid så
är ensam inte stark så det är viktigt att LO-förbunden håller samma linje. Det är förjäkligt att det är vi arbetare som
ska behöva dra det största lasset för att inte driva upp inflationen medans topparna fortsätter att ta ut sina
monsterbonusar och företagen går med miljardvinster. 
 Det blev omval för vår förbundsordförande Pontus Georgsson, Mikael Lilja som första vice förbundsordförande och
P-A Pettersson som andra vice förbundsordförande. Mikael Lilja blev utmanad av Rainor Melander från Väja men
förlorade omröstningen. 

På kongressen fick ombuden ta del av UNG2022. Jag har ingått i
den rikstäckande Unggruppen som har varit med och
skapat eventet UNG2022 vilket ägde rum i maj på
Münchenbryggeriet. Målet var att samla unga medlemmar och
tillsammans skapa energi, kunskap och lust till fackligt
engagemang. Över 400 st Pappersmedlemmar under 30 år deltog
och 18 st var från avdelning 3. 
På kongressen så delade Unggruppen in ombuden i mindre
grupper och fick spela det nya spelet Pappersleken som vi varit
med och tagit fram. Ett kortspel som går ut på att skapa
engagemang och samtal. Ombuden fick också ta del av en
utställning som bestod av citat, foton och verk tagna ifrån eventet
UNG2022.

Jag  är  stolt  över  att  vara  en  del  av  den  här demokratiska
organisationen.  Den  är  stark  och  tillsammans
bestämmer vi  hur  det  fackliga  arbetet  ska  se  ut  framåt. 

Med vänlig hälsning, Emma Magnusson 
Pappers avdelning 3 Karskär.
Telefon: 070-795 15 81
Mail: Emma.magnusson@billerud.com
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På gång med Sociala Fonden...

Peter Pan går åt helvete - 28 januari 2023 Circus Stockholm
Var med när amatörgruppen Teater Thalia ska iscensätta sin största utmaning hittills;
“Peter Pan” – där allt som kan gå fel, tyvärr går fel. Vi vet alla att “the show must go
on” – men kommer den här teatergruppen någonsin nå mållinjen innan hela scenen
fullkomligt kraschar samman? Var med när dom kämpar sig igenom den mest
olycksfyllda, vansinniga uppsättningen om pojken som aldrig ville bli stor. Missa inte
den här halsbrytande, stuntfyllda skrattfesten – med några av landets roligaste
stjärnor som äntligen går ihop i regi och översättning av Edward af Sillén. En hjärtevärmande katastrof: “Peter Pan Går
Åt Helvete”

Biljetterna är placerad på parkett rad 11-13 och delas ut på bussen.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 610 kronor per person och skattepliktigt förmån är 750 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-01-15

Damernas Curling VM 2023 - 24 mars Göransson Arena

VM i curling för damer. Mer info finns på Sociala
Fondens hemsida.

Biljetterna är placerade på kortsidan och kommer att
skickas till din registerade adress i bokningssystemet.
Sista ansökningsdatum 2023-01-29

Robert Gustafsson håller låda 2.0 - 22 fabruari 2023
Gävle Konserthus
Kungen av humor, Sveriges roligaste man – ROBERT GUSTAFSSON
kommer till Gävle med uppföljaren till sin populära föreläsning
ROBERT GUSTAFSSON HÅLLER LÅDA 2.0.

Möt Robert Gustafsson, fenomenet från Skövde som ständigt är
högaktuell genom sina succéfyllda roller i olika Tv- och filmproduktioner.
Ena dagen är han hundra år gammal för att nästa spela en hårdnackad kriminalkommissarie, en trotsig son i ”Morran &
Tobias” eller på en flygande matta i rollen som Ture Sventon. På scenen spelar han just nu huvudrollen som kvinna i
”Tootsie”, en rollprestation som blivit hyllad till skyarna av en enig kritiker-kår.

Många är de framgångsrika rollerna och de olika karaktärerna, och vi som är hans publik undrar kanske
just det: HUR GÖR KARL´N?! Det och mycket annat skall Robert berätta om och visuellt ge prov på, i denna
humoristiska, inspirerande, fascinerande och underhållande föreläsning.

Biljetter är placerade på rad 11-13.
Kostnad är 215 kronor per person och skattepliktigt förmån är 330 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-01-08
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Musikalen - Hair 18 mars 2023
Hair är en av de mest älskade och spelade musikalerna genom tiderna.
Berättelsen om ett gäng ungdomar som med musik, poesi, sång och dans går
sin egen väg när krigshets och undergångsstämning breder ut sig, är
aktuellare än på mycket länge. Genom att bejaka kärlek, gemenskap och
kreativitet står de upp mot de onda krafter som hotar att ödelägga planeten.

Med odödliga låtar som Aquarius, I Got Life och Let The Sunshine In, för att
nämna några, skapas en modern, intensiv och färgsprakande föreställning som
träffar både hjärta och hjärna. Göta Lejons anrika scen intas av
The Tribe, en ung talangspäckad samling artister och musiker som brinner för sitt uppdrag.

I rollerna som Berger och Sheila ser vi artisterna Viktor Norén och Moonica Mac. Medverkar gör också Emil
Henrohn, Roshi Hoss, Charlie Grönvall, Mary N´diaye och Prince Mpedzisi med flera.

Biljetterna är placerad på parkett rad 13-16.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Kostnad är 690 kronor per person och skattepliktigt förmån 690 kronor.
Sista ansökningsdag är 2023-03-05

Djungelboken - The Musical - 18 mars 2023 Gävle Konserthus
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen !
Han är älskad av barn, har stått på scenen i
Melodifestivalen, släppt flera album och fått svenska
folket att sjunga ”skaka rumpa”. Man kan säga att han har
svart bälte i underhållning, men att stå på
musikalscenen är helt nytt för Sina Samadi, mer känd som
artisten Sean Banan. I februari är det nypremiär för Djungel-
boken The Musical och Sean Banan skall spela Kung Gib-
bon, som är en av huvudrollerna och en variant av figuren
King Louie. Så varför inte bryta
vardagstristessen och ta med hela familjen ut i den
vilda och exotiska Indiska
djungeln, för att där möta de klassiska figurerna Baloo, Bagheera, Kaa och den fruktade Shere Kahn.
Med sedvanlig energi tar sig Dröse & Norberg an denna legendariska berättelse och tolkar den på sitt personliga sätt
med hjälp av humor, fantastisk djungelmusik och en sanslöst begåvad ensemble.
En föreställning för hela människofamiljen helt enkelt.
På scenen upplever du livs levande musikalartister, en hög med komiker och en hel hord av begåvade barnskådespelare
och ackrobater.

Ange i kommentarerna hur många som är barn och hur många som är vuxna.

Pris barn upp till 14 år: 235kr + 350kr i skattepliktig förmån
Pris vuxna: 290+390 i skattepliktig förmån
Sista ansökningsdag är 2023-01-29



- 16 -


