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Representantskapet/Årsmötet 

Avdelningsstyrelsen vill passa på att tacka alla som deltog 

på årsmötet, som hölls den 25 mars i Folkets Hus i 

Fagersta 

 

Avdelningens ordförande Kalle Sahlin öppnade årsmötet 

och ombuden valde strax därefter riksdagsman Patrik 

Engström att leda mötet. 

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

avhandlades. Avdelningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet 

innan det var dags för IF Metalls förbundsordförande 

Anders Ferbe att prata om våra jobb, om industrins tillväxt 

och om alla människors lika värde. 

 

Studienytt 

Det finns fortfarande platser kvar på Medlem i facket 

som går i Avesta dem 4-6 maj och även till Medlem i 

facket – upp till 30 som går i Tällberg 1-3 juni. 

 

BAM steg 2 som skulle gått 26-28 oktober är 

tidigarelagd till 19-21 oktober. 

 

Kursen Kollektivavtalet 21-23 september kommer gå i 

Smedjebacken på fritidsgården. 

 

Studiekommittén har varit i Surahammar på uppsökeri 

inför våra medlemsutbildningar och där var intresset för 

studier stort och vi fick med oss många tankar och idéer 

om vår verksamhet. 

 

/Studiekommittén 

Demonstrera första maj! 
Det kommer genomföras demonstrationer och andra 

evenemang runt om i avdelningen under första maj. 

 

Grängesberg: 10:00, Öraberget 

Ludvika: 14:00, Sporthallen 

Smedjebacken: 11:30, Torget 

Fagersta: 13:00, Hembygdsgården 

Norberg: 13:00, Tingshusparken 

Skinnskatteberg: 11:00, Hembygdsgården 

Avesta: 14:00, Markustorget 

Sala: 13:00, Torget 

Surahammar: 14:00, Hembygdsgården 
 

Läs mer och ladda ner affischer på hemsidan 

Representantskapet/Årsmötet 

Vi passade på att ställa några personliga frågor till våra gäster. 

 
Anders Ferbe 

 

Vad gör du när du vill koppla av? 

Läser, lyssnar på musik, pysslar i trädgården eller kopplar av i 

svärfars stuga i Norrbotten. 

 

Vilken musik lyssnar du på? 

Musikalisk allätare, från opera till Hendrix, Hoola Bandoola 

eller Ebba Grön, dock inte Schlager. 

 

Vilken är din favoritidrott? 

Fotboll, Hammarby och Jönköpings Södra är det som gäller. 

 

Var är du uppväxt? 

Född i Huskvarna, uppväxt i Jönköping.  

”Man kan ta smålänningen ur Småland, men inte Småland ur 

smålänningen!” 

 

Vilken är din favoritmaträtt? 

Stekt strömming och potatismos 

 

 
Patrik Engström 

 

Vad gör du när du vill koppla av? 

Åker gärna ut med båten och fiskar. 

 

Vilken musik lyssnar du på? 

Lyssnar helst på Van Morrison, men är en allätare av musik. 

 

Vilken är din favoritidrott? 

Hockey, och då är det Leksand såklart. 

 

Var är du uppväxt? 

Avesta. 

 

Vilken är din favoritmaträtt? 

Grillad biff en fin sommarkväll, Mums! 
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