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Infoblad 1 2015 
  

 

Informationsblad, Nummer 1 

Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till 

den information som går att hitta på hemsidan, träffar 

med klubbordföranden och avdelningsombud, samt de 

meddelanden som sker under året 

 

Representantskapet/Årsmötet 

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande 

organ. Det består av avdelningens styrelse och valda 

ombud från klubbar och arbetsplatser med 

avdelningsombud. 

 

Den 25 mars, Folkets Hus i Fagersta kl: 15.00  är det 

dags för avdelningens årsmöte. I år har mötet besök av 

dessa två herrar: 

 

  
Anders Ferbe 

Förbundsordförande 

Patrik Engström 

Riksdagsledamot 
 

 

Till representantskapsmötet är alla medlemmar 

välkomna men endast representanterna från klubbar och 

avdelnings-ombuden har rösträtt under mötet. 

 

Det som sker under årsmötet nu i mars är: 

- val av styrelse, revisorer och ersättare för dessa 

- styrelsens verksamhetsberättelse 

- arvode till styrelseledamöter och revisorer 

- val av valberedning, verksam till nästa årsmöte 

 

I höst är det sedan dags för Budget/nomineringsmöte där 

representantskapet träffas och tar beslut om följande: 

- Reglementen som reglerar verksamheten 

- Beslut angående verksamhetsplan och budget 

- Beslut angående avdelningsavgift 

- Beslut angående bidrag till klubbar. 

 

 

 

Varmt välkomna till årsmötet i mars! 

 

Rättvisa på väg  

Försäkringskommittén kommer under vecka 7 och 10 vara 

i Sala för att genomföra ”Rättvisa på väg”. Ett projekt som 

ger information om avtals- och medlemsförsäkringar till 

medlemmar på arbetsplatser utan klubb. 

 

Ungdomskommittén 

Avdelningens ungdomskommitté står inför en nystart efter 

ett par år av lite mindre verksamhet. Kommittén vill nu 

veta vad ungdomarna ute på företagen i avdelningen tycker 

är viktigt att arbeta med, för att forma verksamheten och 

främja intresset och engagemanget hos medlemmar under 

30 år. 

 

Under våren så kommer därför ungdomskommittén finnas 

tillgängliga på följande platser mellan klockan 16 och 18. 

För att träffa just dig som är under 30 och medlem i IF 

Metall. 

 

2/3 i Sala, 3/3 i Surahammar, 4/3 i Smedjebacken, 11/3 i 

Avesta och 12/3 i Fagersta 

 

Är detta något som du tycker verkar intressant och vill du 

ha chansen att hjälpa till att forma framtidens 

ungdomsverksamhet? Hör då av dig innan den 22/2 till 

någon i kommittén: Björn Lidén (073-847 02 84), Tom 

Andersson (070-853 21 20) eller Monica Gonzalez (073-

987 99 76) 

 

Studier  

Studiekommitténs Studiekatalog är färdig och är utskickad 

till alla klubbar och avdelningsombud, samt att den finns 

att hämta från avdelningens hemsida. 

 

Utbildningar som ligger närmast i tiden är: 

 

BAM – Bättre Arbetsmiljö – Riktad till skyddsombud 

    Senaste anmälningsdag 16/2 

 

Medlem i Facket – För alla medlemmar 

    Senaste anmälningsdag 17/2 

 

Anmälan görs till ditt närmaste studieombud eller till 

Mikael Westberg (Studieansvarig i avdelningen) på 

telefon: 070-212 46 21  

 

Inbjudan till alla avdelnings utbildningar finns att hitta på 

hemsidan under fliken verksamhet. Adressen till hemsidan 

finner ni nedan. 

 
 

http://www.ifmetall.se/avd13
mailto:postbox.avd13@ifmetall.se

