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Ordförande har ordet 

 

IF Metall vill ha en aktiv industripolitik för jobben, för 

industrin och för Sveriges framtid. 

Den Svenska industrins fysiska investeringar i utrustning och 

anläggningar har haft en negativ utveckling senaste 10 åren. 

Till detta kommer det faktum att svenska investeringar i 

forskning och utveckling sjunkit markant under samma 

period.  

Sveriges tidigare tätplats har succesivt förbytts till en 

medioker plats jämfört med andra länder. 

IF Metall vill se större insikt- och vilja bland inblandade 

aktörer att engagera sig i en långsiktig och hållbar utveckling 

för den svenska industrin. 

Därför har IF Metall tagit fram ett program: 10 steg för 
en ny industrialisering i Sverige!  
Se länk: http://korturl.com/10steg 
  
Mvh/Kalle Sahlin. 
IF Metall Bergslagen 
 

Studienytt 
 

Kursen kollektivavtalet är flyttad från 21-23/9  

till 16-18/9 och går i Smedjebacken. 

 

Kursen BAM-steg 2 är flyttad från 26-28/10  

till 9-11/11 och går i Avesta. 

 

Kursen medlemsutbildning upp till 30 år är nu fylld och vi har 

även 5 på reservlista och det är väldigt positivt med ett så stort 

intresse. 
 

IF Metall – Bowling SM 2015 

 
Var: Katrineholms Bowlingcenter 

När: 15 Augusti - 30 Augusti 

 

Läs mer på: http://korturl.com/bowling 
 
Mer information om IF Metalls bowling-sm i nästa 
infoblad 
 

 

 
 

Triangeln 
 
Den omedelbara och kortsiktiga medlemsnyttan kallas ibland för 
medlemskapets värde.  
Men de som är medlemmar i facket är det av flera olika skäl, minst 
tre, som sidorna i en triangel.  

 
Kartellen 
Den första sidan är att medlemmarna sluter sig samman i solidaritet 

för att skydda sig mot arbetsgivarens försök att sänka priset på 

arbete. Det är detta som är den fackliga kartellen, att gå samman för 

att skaffa sig kontrollen över priset på arbetet. Det fackliga löftet 

innebär att ingen säljer sitt arbete billigare än den andre. Löftet är att 

skydda varandra från utpressning där lön och villkor ställs mot jobb. 

 

Ideologin 
Den andra sidan av triangeln är det ideologiska budskapet. 

Fackföreningen är en bärare av en demokratisk idé om allas lika 

värde och lika rättigheter. Med detta budskap försöker medlemmarna 

med sin fackförening påverka politiken och hela samhällsbygget. 

 

Förmåner 

Den tredje sidan av triangeln är att facket är en gemensam 

inköpsorganisation.  

Genom att gå samman kan medlemmarna få billigare försäkringar 

och andra förmåner. 

 

Motioner till IF Metalls avtalsråd 

 
IF Metall håller avtalsråd 18-19 november 2015. Motioner om 

förändringar i riksavtal behandlas vid detta sammanträde som 

är i anslutning till kommande avtalsrörelse. 

 

 Motionsrätten regleras i stadgarnas § 6.  

 Motioner sänds till avdelningen för utlåtande.  

 Motionerna ska vara kortfattade och tydliga.  

 Motionen ska ha en kortfattad motivering före att-

satsen.  

 I att-satsen anges förslag till beslut.  

 

Det är viktigt att att-satserna blir få och så konkreta som 

möjligt.  

Att-satserna ska innehålla tydliga förslag till beslut.  

Skriv inte ”besluta i motionens anda” eller ”enligt ovan”.  

Det är att-satsen som avtalsrådet fattar beslut om.  

Med en otydlig att-sats finns risken att motionen avslås trots 

att motivtexten är väl formulerad. 

Motioner till kommande avtalsrörelse ska vara 

avdelningen tillhanda senast torsdagen den 13 augusti 

2015 
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