
ETT VERKTYG I VÅRT FACKLIGA VARDAGSARBETE
Bohuslän-Dal

Nr 1 – Feb. 2017

 Medlemstidningen 

Lars Svensson, ny klubbordförande 
vid växande IAC i Färgelanda:

–  Vi är en aktiv part i företagets
 rekryteringsarbete 4–5
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Fackliga studier

Ett nytt år att se fram emot. Fullt av utmaningar.
Det som ligger närmast i tid är avtalsförhand-

lingarna då de flesta avtal löper ut i slutet av 
mars. Följ gärna detta på vår hemsida,  

ifmetall.se. 
På sidorna 4-5 kan du läsa om IAC i Färge-

landa som bland annat framhåller vikten av sam-
verkan facken emellan. 

Du kan även läsa mer på sidan 6 om varför  
det är viktigt att det finns avtal på våra arbets-
platser.

Det pågår även förberedelser för kongressen 
som för första gången hålls i Göteborg 19-22 
maj. Avdelningens sju ombud och ersättare ska 
nu genomgå utbildning så att de kan representera 
medlemmarna på bästa sätt. Från vår avdelning 
är Marie Nilsson (Borealis) nominerad till ny 
förbundsordförande och vi hoppas att det även 
blir kongressens beslut. Du kan läs mer om kon-
gressen på sidorna 8-9.

Svensk mästare i Downhill och Enduro på 
cykel, läs mer på sidan 10.

Isfisket går dåligt då isen inte har infunnit sig, 
hoppas på öringpremiären istället!

Ulf G. Eriksson

Varvet och landet går 
går mot osäker framtid
Årets sommarteater, Varvsspelet, går av stapeln i maskinverk-
stan på det forna varvsområdet i Uddevalla och handlar om Axel 
som börjar som nagelapa redan som 14-åring. Det är en avgö-
rande viktig period i såväl stadens och landets som i arbetarrö-
relsens historia som Varvsspelet skildrar. 

För det var inte bara fartyg som varvsarbetarna på Udde-
vallavarvet byggde. De byggde Folkhemmet och välfärdslandet 
Sverige. 

Under de 40 år, 1946–1986, som varvet bestod mer än för-
dubblades semestern, infördes medbestämmandelagen, lagen 
om anställningsskydd och arbetsmiljölagen, inrättades Arbetar-
skyddsstyrelsen/Arbetsmiljöverket samt infördes styrelserepre-
sentation för de anställda och mycket annat. 

Dessutom var Uddevallavarvet en tid en kulturell oas med 
en synnerligen aktiv facklig kulturkommitté och en blomstrande 
studieverksamhet med bland andra Ernst Axelsson från verk-
stadsklubben i spetsen.

- Jag lånade böckerna från biblioteket på varvet, jag gick på 
min första teaterföreställning genom att kulturkommittén ordna-
de en bussresa till Stora teatern i Göteborg och jag lärde mig om 
och köpte min första konst på varvet, berättar Simone Olofsson, 
som började som svetsare på varvet 17 år gammal. 

Den 24 juli är det premiär på Varvsspelet som bygger på in-
tervjuer med ett stort antal varvsarbetare. Flera kommer också 
att medverka i spelet som bjuder på både tragik och kärlek, dra-
matik, dans och musik, allt nyskrivet, samtidigt som både varvet 
och välfärdslandet går en osäker framtid till mötes. 

Försäkringskommittén i 
IF Metall Bohuslän-Dal
KONTAKTA OSS GÄRNA! 

Datum Utbildning Utbild. ort Anm. senast
3-5 maj Kassör och Revisor Uddevalla 31-mars 
2-4 maj Medlem i facket Uddev/Stenungsund 07-apr 
8 maj Medlem i facket - Försäkringar Uddevalla 03-apr 
9-11 maj Med livet som insats Uddevalla 07-apr 
12 maj Facklig introduktion Uddevalla 03-mars 
9,16,23 maj Medlem i facket Uddevalla 07-apr 
8,15,22 maj Medlem i facket 55+ Trollhättan 08-apr 
15 maj Facklig introduktion Tanum 03-mars 
15-16 maj Blivande förälder Göteborg 07-apr 
16-17 maj OM Feminism Göteborg 13-apr 
18-20 maj Kollektivavtalet Uddevalla 07-apr 
16,23,30 maj Pedagogisk grund Trollhättan 07-apr 
22-24 maj Medlem i facket - Ungdom DalsLånged 18-apr 
22-24 maj Kemiska Hälsorisker Axevalla 10-apr

Detta är ett axploch för att se alla utbildningar 
titta i studiekatalogen.
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Nya avdelningsombud

NAMN ARBETSPLATS 
Andrésens Skog & Trädgård Johan Levin
Autohallen i Stenungsund Emil Gullbrandsson
Bohusgranit Ekonomisk förening Jiggory Herdebrant
Elitkomposit AB                           Robin Eriksson

Varje månad utses medlemmar till fackliga uppdrag 
inom IF Metall Bohuslän-Dal. Här är nya avdel-
ningsombud från oktober till december 2016.

Förtroendevald

Robert Kindemark – en av fyra ledamöter i försäkringskommittén

 Hur ser det ut i försäkringskommitéen i dag?
- Vi är fyra stycken men behöver bli fler, minst 
två till hade vi behövt vara för att hinna med allt 
vi vill göra. Det finns så mycket försäkringspengar 
som inte nyttjas, och som kan sökas i efterhand.

– På säkert åtta av tio arbetsplatser som vi be-
söker hittar vi någon som missat söka ersättning 
för något som de är berättigade till. Ibland är det 
stora belopp, ibland mindre.

Vad skapade ditt intresse för försäkrings-
frågor?
- För mig började allting med att min familj drab-
bades av en allvarlig händelse, vilket ledde till 
att jag kom i kontakt med vårt trygghetssystem. 
Efter detta tog jag kontakt med klubben på Pre-
emraff och sa att jag ville hjälpa andra i dessa 
frågor. Jag blev förtroendevald i klubben 2014 
och ett år senare klev jag också in i avdelningens 
försäkringskommitté.

- Det är inte alltid lätt att orka sätta sig in i 
försäkringar när det finns så mycket annat att 
tänka när man är i en livskris. Jag visste efter min 
egen erfarenhet att jag ville bli den som kunde 
hjälpa till och underlätta. Det ger så otroligt 
mycket. Känslan att jag får hjälpa andra och att 
de får den hjälp de behöver – den är riktigt skön.

Vad innebär det att vara informatör i  
kommittén?
- Vi åker ut till avdelningens arbetsplatser utan 
klubb och pratar med kollektivanställda om vad 
som finns i våra avtalsförsäkringar och vad ar-
betsgivaren betalar in. 

– Det är väldigt många som inte vet vad de har 
för försäkringar. Dels de försäkringar man har när 
man arbetar hos en arbetsgivare med kollektivav-
tal, men också de du får tillgång till via medlem-
skapet och varför de finns överhuvudtaget. 

– Så när vi kommer ut väcker det mycket frå-
gor och tankeställare.

Vi behöver bli fler…
- Det här är ett otroligt tacksamt uppdrag att 
hålla på med och om du känner att du är intres-
serad, kontakta mig eller någon annan i försäk-
ringskommittén. Du som är informatör får gärna 
följa med ut som praktikant. 

– Vill du sen fortsätta får du jättebra stöd från 
avdelningen med utbildningar med mera. 

– Vi åker alltid ut två tillsammans och du för-
väntas inte ha all kunskap inom försäkringar, bara 
veta vad som finns tillgängligt för våra medlem-
mar. Det räcker långt. 

Bohuslän-Dal

–  Att flera inte vet vad de har för försäkringar  
 via anställning är en utmaning för oss

Robert Kindemark, är sedan 
cirka två år, ledamot i för-
säkringskommittén. Han ser 
gärna att fler engagerar sig 
och att kommittén utökas 
med fler personer.
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IAC ÄR EN VIKTIG 
UNDERLEVERANTÖR 
till framför allt Volvo 
Lastvagnar, Volvo Per-
sonbilar och Scania. 
Företaget är också 
Färgelandas största 
arbetsgivare efter 

Färgelanda kommun. IAC har stadigt ökat 
i antal anställda de senaste fem åren och 
prognosen ser god ut även framåt. Bara 
under 2016 har företaget anställt cirka 80 
personer och vid tiden för vårt besök är de i 
full gång med nyrekryteringar. 

Med över 300 anställda på produktionssi-
dan sker tillverkning dygnet runt under hela 
veckan med treskift och helgpass. Huvud-
sakligen tillverkas olika plastkomponenter 
som produceras bland annat med hjälp av 
49 formsprutsmaskiner i verkstaden. 

Inredningsdetaljer till bilindustrin
- I maskinerna smälts små plastkulor, så 
kallat granulat, som därefter under mycket 
högt tryck pressas in i formverktygen. Ut 
kommer en färdig produkt, förklarar Lars 
Svensson. 

Vidare i monteringshallen hanteras 

bland annat handskfack och armstöd till 
Volvo Cars modeller S90 och V90, men 
också montering och svetsning av dörrpa-
neler genom ultraljudssvetsar till Scanias 
olika lastfordon.

Samverkan parterna emellan
Som arbetsgivare för cirka 1 200 anställda, 
varav 400 jobbar i Färgelanda, ligger stort 
fokus på samverkan, inte bara mellan fack 
och företag, utan även fackförbunden  
emellan där IF Metall och Unionen är störst 
i organisationsgrad.

Verkstadsklubben tillsammans med 

– Facklig samverkan
 stärker alla anställda

LARS SVENSSON, NY KLUBBORDFÖRANDE, IAC I FÄRGELANDA:

Strax utanför Färgelanda 
längs väg 172 mot Bengts-
fors i natursköna omgiv-
ningar ligger företaget 
International Automotive 
Components, IAC kort och 
gott. 

Lars Svensson verkstads-
klubbens nya ordförande 
sen ett år tillbaka står och 
väntar på oss när vi kom-
mer. Lars är uppvuxen i 
Färgelanda såsom merpar-
ten av de som jobbar här. 



5

Arbetsplatsen

HÄNDER DET NÅGOT SPÄNNANDE PÅ DIN ARBETSPLATS? Skriv till oss: postbox.avd30@ifmetall.se

företaget har tagit fram en introduktion vid 
nyanställningar, där man går igenom före-
tagets produktion och processer, fackets 
värde, säkerhet med mera.

Introduktion av nyanställda
- Vi brukar samla fem, tio stycken för att 
se över vilka som är medlemmar och om de 
har rätt facktillhörighet. Vid behov hjälper 
vi såklart till med övergång så att de är rätt 
organiserade. Vi är även med vid rekryte-
ringsprocessen och intervjuar inför nyan-
ställningar, fortsätter Lars Svensson.

”Där vi kan, försöker vi att samarbeta”
Lars Svensson och Yvonne Reteike, HSE-
koordinator och ordförande för Unionen 
på IAC menar att det är viktigt att man 
samarbetar tjänstemannafack och IF Metall 
ihop eftersom samverkan ger anställda en 
starkare position i företaget.

- Vi försöker supporta varandra när det 
går. Även om vi inte har samma avtals-
område så har vi erfarenheter som vi kan 
dela med oss av och därmed stötta och dra 
styrka av varandra. Vi har även gemensam-
ma frågor som berör oss alla, säger Yvonne.

- Varannan vecka har vi MBL-möte med 
vår HR-chef då vi gemensamt diskuterar 
vad vi tycker i olika frågor och får en sam-
syn. Det vinner företaget också på, tillägger 
Lars.

Koncernfackligt arbete
- Vi har även ett koncernfack där alla tre 
enheter inom IAC i Sverige träffas gemen-
samt. Det är en viktig plattform för att lyfta 
gemensamma frågor för de olika fabrikerna, 
säger Yvonne.

-Till exempel förhandlade vi gemensamt 
fram vårat friskvårdbidrag vilket vi var sist 
inom IAC att få, det är sådana skillnader 
som är viktiga att få ordning på för att 
medlemmarna ska känna ett värde i med-
lemskapet, tillägger Yvonne.

Det känns bra att lämna ett företag som 
för bara fem år sedan var nere i en djup 
svacka med bara 120 anställda där man 
idag ser en produktion som går på högvarv 
och man nyanställer.

Anastasia Johansson/Stina Enarsson

– Vi har gemensamma frågor som berör 
oss alla, säger Yvonne Reteike.

Susanna Sund arbetar med armstöd och 
handskfack till nya Volvo V90 och S90.
 

IAC i Färgelanda är en del i koncernen IAC Gro-
up som i Sverige har verksamhet även i Skara 
och Göteborg. 

IAC Group är ett globalt företag och finns i de 
flesta världsdelar.
IAC i Färgelanda är underleverantör till bilindu-
strin och producerar inredningsdetaljer.
I Färgelanda jobbar drygt 400 personer varav 
cirka 300 IF Metallare.

-Ut och inleveransen av produkter packade 
i pallar går genom vårt datastyrda höglager. 
Detta sköts av fyra kranar som håller 9 600 
stycken pallplatser, berättar Lars. 

-Ut och inleveransen av produkter packade 
i pallar går genom vårt datastyrda höglager. 
Detta sköts av fyra kranar som håller 9 600 
stycken pallplatser, berättar Lars. 

– För mig i min roll som  
ny ordförande i IF Metallklubben har 

det varit ovärderligt att ha en så rutinerad 
klubbordförande för Unionen, som jag 

kan bolla olika frågor och ideér med och 
som även ger stöd och konstruktiv feed-

back, säger Lars Svensson, 
IAC i Färgelanda.
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR 
PÅ AVDELNINGEN
Under 2016 har det skett en hel del perso-
nalförändringar på avdelningen. 

Ann-Catrin Agnholm slutade i juli för 
andra utmaningar och Kirsti Brodd gick i 
pension från och med december. 

Det betyder att båda våra a-kassahand-
läggare har ersatts, dels av Pia Gustavsson 
som även jobbar med ekonomi, dels av Ca-
rolin Österman som är nyanställd och som 
även tagit över Ann-Catrins arbetsuppgifter 
med studier. 

Från och med den 1 februari har vi även 
en ny ombudsmannaaspirant Malin Ed-
vardsson som vi hälsar välkommen.

På sidan till höger ser du hela styrkan 
som arbetar på IF Metall Bohuslän-Dals 
expedition.

HÄR ÄR AVDELNINGENS 
REPRESENTANTER/OMBUD 
PÅ IF METALLS KONGRESS
Reine Johansson, Inovyn (Kemiska)
Annika Josefsson, Akzo Nobel (Kemiska)
Stefan Jansson, Preem (Olja)
Theres Snäll, Borealis (Kemiska)
Tomas Svanberg, Tetra Pak (Teknik)
Lars Svensson, IAC (Teknik)
Patrik Andersson, Borealis (Kemiska)

Har du en fråga till Anneli Ivarsson?
E-postadressen är: postbox.avd30@ifmetall.se. Ange Fråga Facket som ämne.

– Saknas kollektivavtal kan lönen vara 
 hur låg som helst
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Här är rätta lösningen på korsordet 
i nummer 2/2016. 
Lösningen finns också på vår webb: 
www.ifmetall.se/avd30. Vinnarna: 
1:a pris: Per Gustavsson, Uddevalla 
2:a pris: Bo Olsson, Uddevalla
3:e pris: Carina Kjellsson, Brastad

Varför är det viktigt att ha ett kollektiv-
avtal på arbetsplatsen?
– Om det inte finns ett kollektivavtal så 
finns inga villkor reglerade för de anställ-
da. Till exempel så sätts gränsen för lägsta 
tillåtna lön i avtalet. Om avtal saknas så 
kan lönen vara hur låg som helst.

Vilka andra villkor regleras i kollektiv-
avtalet?
– Bland annat bestäms nivån på övertids-
ersättning, ob-ersättning, ersättning vid 
resor.

Även arbetstiden är reglerad i avtalet. 
Det var ett av områdena som arbetsgivar-
na ville ha mer makt över i förra avtalsför-
handlingarna och där det var nära konflikt 
då medlemmarna var tydliga med att vi 
inte kan acceptera det.

De företag som inte har avtal, vad bru-
kar vara största problemet där?
– Det allra allvarligaste är att arbetsgi-
varen inte är tvingad att ha försäkringar 
för sina anställda. Detta betyder att du 
som anställd riskerar att gå miste om 
stora belopp om du till exempel skadar 
dig på jobbet eller om du blir sjuk länge. 
Du mister då också den så kallade av-
talspensionen som du sparar på dig hela 
arbetslivet.

Något mer villkor som brukar saknas?
- Enligt vad vi vet, så saknas arbetstids-
förkortningen på alla företag som inte 
har kollektivavtal. Denna motsvarar oftast 
mellan 6-8 dagars betald ledighet per år. 

Om det inte finns avtal på min arbets-
plats, hur kan vi då få det?
– Det allra viktigaste är att ni har en hög 
organisationsgrad. Det betyder att om 
alla är medlemmar i IF Metall och vill ha 
kollektivavtal då blir vi starka i förhand-
lingarna med arbetsgivarna. Är vi få med-
lemmar på arbetsplatsen blir vi svaga. 

Förklara lite om det här med starka och 
svaga!
– Om inte vi kan enas i förhandlingar om 
att teckna kollektivavtal, då har vi möj-
lighet att tvinga företaget genom att ta 
ut våra medlemmar i strejk och ge dem 
konfliktersättning. Om tio av tio anställda 
är medlemmar då kan vi ta ut samtliga i 
strejk. Om en av tio är medlemmar så är 
det självklart svårt för denna medlem då 
arbetskamraterna inte står bakom.

Om jag vill veta mer?
– Som alltid, prata med din fackliga re-
presentant på arbetsplatsen eller kontakta 
avdelningen.

I slutet av december lämnade IF Metall över 
sina avtalskrav inför nytecknande av centrala 
kollektivavtal under 2017. I år har Facken inom 
industrin (IF metall, GS, Livs, Unionen och Sve-
riges ingenjörer krävt att det totala löneutrym-
met ska öka med 2,8 procent (här ingår även 
annat än lön). LO-förbunden 
vill dessutom se en låglöne-
satsning på de som tjänar un-
der 24 000 kronor i månaden.

Allt talar för att vi även i år kommer få en tuff av-
talsrörelse efter arbetsgivarnas utspel att ”fackens 
krav hotar industrin”. De gemensamma kraven för 
Facken inom industrin presenterades för arbetsgi-
varna den 28 oktober.

Att tänka på. Ett förbund eller avtalsområde  
med låg anslutningsgrad får svårare att  
påverka förhandlingarna i avtalsrörelsen.  
Därför är du jätteviktig!

31 MARS 2017
Nuvarande avtal löper ut.

JANUARI–FEBRUARI 2017
Parterna förhandlar.

1 MARS 2017
Opartiska ordförande 
träder in och biträder 
förhandlingarna om avtal 
inte har träffats.

Avtalsrörelsen 2017 är igång
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Anneli Ivarsson
Ombudsman Norra Bohuslän 
och Norra Dalsland. 
Studieansvarig, avtalsansvarig. 
0522-65 66 55, 
070-315 90 96 
anneli.ivarsson@ifmetall.se

Camilla Ekerum
Växel/reception. Medlems-
service, dagindelning 11-18, 
företag I-O. 
0522-65 66 44 
camilla.ekerum@ifmetall.se

Birgitta Rensborg
Medlemsservice, dagindel-
ning 19-31, företag A-H, 
försäkringshandläggare 
(avtals- och medlemsförs). 
0522-65 66 54 
birgitta.rensborg@ifmetall.se

Kent Bursjöö
Ombudsman södra Bohuslän.
Personalansvarig och kassör. 
Redaktionskommittén.
0522-65 66 53, 
070-662 18 31 
kent.bursjoo@ifmetall.se

Stina Enarsson
Medlemsservice, dagindel-
ning 1-10, företag P-Ö, 
Webmaster, redaktions-
kommittén. 
0522-65 66 49 
kristina.nilsson@ifmetall.se

Pia Gustavsson
Ekonomiassistent
0522-65 66 48
A-kassefrågor dag 1–15
0522-40 43 99
pia.gustavsson@ifmetall.se

Lennart Pettersson
Ombudsman Mellersta Bohus-
län och Dalsland. Försäkrings- 
och arbetsmiljöansvarig. 
0522-65 66 56, 
070-223 39 62 
lennart.a.pettersson@ifmetall.se

Här finns vi. 
I gamla 

kanslihuset 
på våning 4.

Välkommen 
på besök!

Vi arbetar på expeditionen i Uddevalla

Kanslibacken 9, 451 34 Uddevalla

Telefon 0522-65 66 50
E-post postbox.avd30@ifmetall.se
Internet www.ifmetall.se
Välj avdelning Bohuslän-Dal

Vi håller till i gamla kanslihuset på våning 4. 
När du besöker oss kan du antingen 
ta hissen på gaveln av huset,eller 
ta trapporna vid huvudingången.
Vi har även postfack längst ner 
i trapphuset för dig som 
vill lämna något.

Besök vår hemsida 
och ta del av avdelningens  
verksamhet. Här hittar du  
information om vad som händer 
på avdelningen samt vem du ska 
kontakta i de olika kommittérna.

Argjent Avollaj 
Ombudsman mellersta 
och södra Bohuslän. 
Arbetsmarknadsansvarig och 
facklig-politiskt ansvarig. 
0522-65 66 51 
070-256 61 55 
argjent.avollaj@ifmetall.se

Carolin Österman
Studiekommittén
0522-65 66 57
A-kassefrågor dag 16–31
0522-106 98
carolin.osterman@ifmetall.se

Bohuslän-Dal

Malin Edvardson
Ombudsman 
0522-65 66 52, 
072-721 29 00 
malin.edvardsson@ifmetall.se
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Kongressen är det högst be-
slutande organet i IF Metall. 
De beslut som tas här formar 
vår verksamhet framöver.

Kongressen hålls vart tredje 
år och kräver också en hel del 
planering. I den planeringen är 
alla nivåer i förbundets or-
ganisation inblandade, alltså 
även vi i IF Metall Bohuslän-
Dal.

Att ta cykeln till jobbet känns ju som en bra idé på 
många olika sätt, och är ett populärt sätt att få sin dag-
liga motion. Så tänkte också Patrik, skiftarbetare på 
Inovyn i Stenungsund. Vad han då inte visste var vad 
som skulle hända på vägen och vilka konsekvenser detta 
skulle få. Det som hände var att Patrik kolliderade med 
en grävling som inte var trafikförsäkrad.

86 DAGAR KVAR TILL IF METALLS KONGRESS. Avdelningens sju  
demokratiskt valda ombud förbereder sig nu för att ta sig an frågan om 
Framtidens industriarbete. En 
viktig fråga för dig och mig –  
avgörande för Sverige som  
industriland. Men kongressen  
är också grundläggande i  
demokratisk mening. Låt oss ta avstamp i skiftarbetare Patriks cykel-
olycka och vidare till Christian Sjöbergs motion. Då hamnar vi mitt i  
beslutsprocessen under IF Metalls kongress och i en prioriterad fråga 
till LO-kongressen. Visst är det tydligt att det fackliga medlemskapet är 
något grundläggande och betydelsefullt; en verklig möjlighet att påverka. 

Alla våra arbetsplatser blir i god 
tid informerade om möjlighe-
ten att skriva motioner och att 
nominera ombud till den kom-
mande kongressen. 

Repskapet beslutar
Sedan är det avdelningens 
högst beslutande organ, Re-
presentantskapet som väljer 
ombud och beslutar om av-

Detta kan ju låta som en lustig-
het men det visade sig inte vara 
roligt alls. 

Patrik skadade sig allvarligt 
i olyckan och det fanns ingen 
försäkring för inkomstförlusten 
som gällde för honom. Han om-
fattades visserligen av Trygg-
hetsförsäkring Arbetsskada, 
men i motsats till olycksfall på 

jobbet finns inte inkomstförlus-
tersättningen vid färdolycksfall. 
Hade hans cykel eller grävlingen 
var trafikförsäkrad, som exem-
pelvis en bil är, hade han slup-
pit att förlora den del av inkom-
sten som man gör om man bara 
har sjukpenning.

Patrik blev sjukskriven i åtta 
månader och kunde heller inte 

Patriks olycka mynnade ut i Christians motion 
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Christian –hur får du dina idéer 
till motionerna?
- Jag funderar ofta på vad som kan vara till nytta för den van-
liga medlemmen, och kanske även locka nya medlemmar till 
förbundet.När man väl börjar tänka i de banorna så kommer 
ofta flera idéer samtidigt.

Dina motioner handlar till stor del 
om försäkringar. Är det något du 
brinner extra mycket för?
- Ja det är det. Jag tycker att försäkringar är en jätteviktig 
fråga för alla medlemmar, och här borde man kunna erbjuda 
mycket mer än man gör idag. Både med kompletteringar av 
befintliga försäkringar samt erbjuda nya kollektiva försäkringar 
för att få ner premier. Det har vi alla nytta av. 

Jag förstår att detta är en fråga 
som engagerar. Har du några 
förtroendeuppdrag också?
- Ja, just nu är jag huvudskyddsombud på min arbetsplats 
men framöver funderar jag på att byta inriktning mot försäk-
ringsfrågor istället.

Christian Sjöberg hoppas även att få tillfälle att besöka 
kongressen i Göteborg för att se sina motioner framföras av 
något av våra ombud.

 –Ja, det hade varit roligt, avslutar han.

Text detta uppslag: Bo Nordberg

CHRISTIAN SJÖBERG. En av  
de personer som skickat in 

motioner till avdelningen. Av 
de tio motioner som blivit 

antagna och skickats vidare  
till IF Metalls kongress, har 

Christian skrivit tre. Det visar 
att det lönar sig att skriva bra 

och välgenomtänkta motioner.

delningen ska ställa sig bakom 
motionerna som kommit in.

20 motioner
Avdelningen fick totalt 20 mo-
tioner från våra arbetsplatser. 
De handlar om frågor inom 
områdena vår arbetsplats,  
organisation och samhälle.

 Tio motioner fick represen-
tantskapets stöd och skickades 

vidare till förbundet. Från för-
bundets 37 avdelningar har det 
totalt skickats in 433 motioner 
som kongressen ska ta ställning 
till i maj. 

Sju ombud till kongressen
Kongressen består av 300 om-
bud från arbetsplatser runt om 
i landet. IF Metall Bohuslän-Dal 
har utsett sju av dessa ombud.

jobba skift längre. I dagsläget 
processar IF Metall i domstol att 
han ska få livränta för att han 
varit tvungen att lämna skift-
gången på grund av olyckan. 
Däremot kan han aldrig bli 
ersatt för den tid han var sjuk-
skriven.

Via klubben till avdelningen
Fackklubben på Inovyn i Ste-
nungsund tog kontakt med 
avdelning Bohuslän-Dal och 
det skrivs en motion till för-
bundskongressen 2014. De i sin 
tur överlämnade motionen till 
LO och Svenskt Näringsliv som 
reglera försäkringsfrågorna.

Det som därefter hänt är att 

TV4 Väst in-
tervjuat Patrik. 
Motionen har 
gått igenom LO:s 
kongress och är nu en  
prioriterad fråga i förhand- 
lingarna med Svenskt Närings-
liv.

Skriv en motion
Kontentan är att det lönar sig 
att skriva motioner när man 
upplever något som fel el-
ler orättvist. Ibland kan vägen 
framåt vara krokig och ta lite tid 
men det är så demokratin fung-
erar och så måste det också få 
vara för att allt ska bli så rätt 
som möjligt.

Patriks olycka mynnade ut i Christians motion 
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Hej på er, nu lyxar vi till det 
lite tycker jag och gör en 
varm terrin med fisk och 
skaldjur.

Här kan man välja vilken 
fisk och vilka skaldjur man 
gillar.

Jag utgår från detta till 
fyra personer:
4 filéer rödtunga eller röd-
spätta
200 g laxfile 
4 kokta havskräftor

200 g räkor med skal
2 dl torr vermouth+ 2 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
1 liten finhackad gul lök
1 msk vetemjöl+ 1 msk smör
3 dl vispgrädde
2 stora eller 4 små plattor fryst 
smördeg
1 ägg till pensling
4 ugnsfasta portionsskålar

Börja med fisken och rulla 
ihop rödtunga eller rödspät-
tafiléerna och fäst med tandpe-

BETTANS 
MATHÖRNA

tare. Skär laxen i 2 cm kuber. 
Skala kräftorna och räkorna, ta 
vara på skalet.

Koka upp vermouthen + 
vatten och buljongtärning. Lägg 
i räk- och kräftskalen tillsam-
mans med löken. Låt småkoka 
15 minuter. 

Sila över buljongen i en ny 
kastrull och lägg i fisken. Sjud 
sakta under lock ca 5 minu-
ter. Håll koll så fisken inte blir 
överkokt. Lyft upp fisken och 
fördela i portionsskålarna. Låt 
svalna och lägg i skaldjuren i 
skålarna.

Koka ihop buljongen till hälf-
ten. Blanda under tiden 1 msk 
smör med 1 msk mjöl. Klicka i 
blandningen under vispning och 
häll i grädden. Koka ihop till en 
lagom tjock sås. Smaka even-
tuellt av med lite salt och några 
droppar vermouth.

Tina degplattorna. Sätt ug-
nen på 275 grader.

Pensla skålarnas övre kant 
med uppvispat ägg. Täck 
varje form med en degplatta, 
tryck till ordentligt.

Pensla deglocken med 
uppvispat ägg.

Ställ skålarna i ugnen och 
baka cirka 5 minuter. Sänk 
värmen till 200 grader och 
kör cirka 10 minuter till. Håll 
uppsikt hela tiden så det inte 
bränns, alla ugnar är olika!

Smaklig måltid!
 

Vi blev nyfikna på en av IF 
Metalls medlemmar, Josefine 
Björkman, svensk mästare i 
både Downhill och Enduro 2016 
för cykel som jobbar på Akzo 
Nobel i Stenungsund.

2016 är utan tvekan Josefine 
Björkmans år. Det är året hon tog 
hem segern som svensk mästare 
i både Downhill och Enduro på 
cykel. Hon blev även uttagen till 
Downhill-VM i Italienska Val di 
Sole, som anses vara en av de 
tekniskt mest svåra i världen. Där 
knep hon en tolfteplats.

Så vem är du, Josefine?
– Jag är 22 år. Anställd av Bil-
finger i Stenungsund men jobbar 
på Akzo Nobel sedan 2,5 år som 
instrumenttekniker. Jag är upp-
vuxen i Stenungsund men nu bor 
jag i ett litet hus utanför Ucklum.

Hur kommer det sig att du bör-
jade med den här typen av cy-
kelsport och vad innebär det?
– Både min pappa och bror höll 

på med Downhill. Det 
blev naturligt att börja 
för mig också.

– Downhill är cykling 
nedför i till exempel 
slalombackar. Man 
åker liften upp och kör 
ned. Enduro är kanske mer känt 
för motorcyklar men körs även 
med vanlig cykel. Skillnaden mot 
Downhill är att man cyklar upp 
för backen också och kör flera 
specialsträckor istället för bara en 
sträcka som på Downhill.

Det låter som en väldigt tuff 
sport?
– Ja, man måste träna mycket, 
men det gillar jag. Det blir sä-
kert en sex-sju pass i veckan 
men jag tycker det är roligt. Det 
blir mycket cykling på sommar-
halvåret men också löpning och 
styrketräning. Jag brukar cykla på 
Furufjäll och i Svartedalen, där är 
det bra terräng.

– Sen har det självklart blivit 
en del skador genom åren, bru-
ten fot, sprickor i revben, hjärn-

skakningar och mycket 
blåmärken. Hittills har det 
varit värt det och nu satsar 
jag på att vinna SM 2017, 
samt att placera mig bra 
på världscupstävlingar för 
att därmed bli uttagen till 

VM i Australien. Allt hänger på 
att det går bra i SM och på andra 
utländska tävlingar!

Är det svårt att kombinera ar-
bete och elitsatsning?
– Det har inte varit så svårt hit-
tills. Jag har en bra arbetsgivare 
och chef som förstår när jag be-
höver vara ledig. Planerar man i 
god tid brukar det inte vara några 
problem.

– Men det är ju inte gratis att 
tävla på den här nivån så lite fler 
sponsorer hade varit uppskattat, 
skrattar Josefine.

Vi säger lycka till i framtida 
tävlingar och vi kommer att hålla 
utkik efter Josefine Björkman i 
backarna.

Josefine Björkman kombinerar arbete och elitsatning

Svensk mästare i Downhill och Enduro

Text: Elisabeth Jannesson

10

VARM TERRIN PÅ FISK OCH SKALDJUR
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ETT SVEP RUNT KOMMUNERNA

IF METALL BOHUSLÄN-DAL 
har medlemmar på arbets-
platser i dessa 12 kommuner. 
Totalt rör det sig om cirka  
5 500 aktiva (yrkesverksamma 
och arbetslösa) och ungefär 
1 500 pensionärer.

På den här sidan gör vi ett 
svep runt kommunerna för 
att ge en bild av vad som 
händer inom IF Metalls olika 
områden. 

Medlemstidning för         Nästa nummer kommer 24 maj 2017.
Bohuslän-Dal
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Strömstad

Tanum

Sotenäs

Ed

Munkedal
Färgelanda

Uddevalla

Stenungsund

Kungälv

Orust

Tjörn

LysekilStrömstad
Genom kommuncentret kan 
du få hjälp av en kommun-
vägledare om sådant som rör 
kommunal verksamhet och 
service. Du kan både maila 
och ringa till centret som finns 
i stadshuset i Strömstad. 
Källa: stromstad.se

Dals Ed
Cirka 110 medlemmar arbetar 
på de företag IF Metall har 
kollektivavtal med i kommu-
nen. Om arbetsgivarorga-
nisationerna i årets avtals-
förhandlingar ställer krav på 
försämringar och det på grund 
av detta blir konflikt så om-
fattas uttagna medlemmar av 
fackets konfliktersättning. Du 
måste vara medlem i två må-
nader innan du omfattas av 
ersättningen.

lösa och långtidssjukskrivna 
”hittade” avdelningen flera 
personer som missat för-
säkringspengar. En av dessa 
medlemmar kommer från 
Munkedal och har haft långa 
sjukperioder. Efter stöd och 
hjälp från avdelningen erhöll 
hen 62 000 kronor.

Uddevalla
Avdelningen har drygt 1 000 
medlemmar som för närva-
rande inte arbetar På IF Me-
talls arbetsplatser. Genom en 
god konjunktur och en aktiv 
arbetsmarknadspolitik så har 
antalet arbetslösa under 2016 
sjunkit med 80 medlemmar 
från cirka 410 till 330.

Stenungsund
Facklig kamp kräver ofta tåla-
mod, engagemang och kun-
skap. Avdelningens klubb på 
Borealis har under en längre 
tid fått visa prov på alla tre 
egenskaper då det varit svårt 
att i förhandlingar med fö-
retag hitta lösningar. Under 
hösten 2016 gjordes särskilda 
insatser tillsammans med de 
centrala parterna för att hitta 
ett mer lösningsorienterat 
klimat. 

Tjörn
Här arbetar 150 medlem-
mar på IF Metalls företag. Av 
dessa så har 62 ej meddelat 
sin epost adress. Särskilt i av-
talsrörelser så kan det finnas 
behov för IF Metall att snabbt 
informera medlemmarna. Du 
registrerar enkelt din epost på 
www.ifmetall.se där du klick-
ar på ”Medlemsportalen”.

Tanum
På Tetra Pak höll klubben ett 
medlemsmöte i november. 
Företagets utveckling och 
årets löneförhandlingar infor-
merades bland annat. Utöver 
detta hölls föredrag om av-
talsrörelsen och vikten av en 
hög organisationsgrad för att 
bevara kollektivavtalets värde.

Sotenäs
IF Metall har kollektivavtal 
med nio företag i kommunen 
och på dessa arbetar cirka 90 
medlemmar. Gällande avtal 
på företagen löper ut den 
sista mars och de nya kommer 
träda ikraft den 1 april. Vid 
händelse av konflikt så är det 
viktigt att uppdatera sig på if-
metall.se för information. 

Lysekil 
Företaget Jacopoolen har se-
dan november kollektivavtal 
med IF Metall. Om du eller 
någon vän söker arbete här 
så vet ni att schyssta villkor 
gäller.

Om den världsledande kon-
cernen Tetra skrev vi om i 
medlemstidning nummer två 
2011, men då med tonvikt på 
Fjällbacka. Den här lamine-
ringsmaskinen klarar 500  
meter per minut.

Jacopoolens produkter gläder 
många. Anställda IF Metallare 
gläds nu åt ett ganska nyteck-
nat kollektivaval.

Färgelanda
Dokumentären ”Välkommen 
till Järbo State” är en doku-
mentärfilm av SVT som kom-
mer att visas 2017. Den tar 
bland annat upp levnadsöden 
och engagemang för bygden 
och intresserar säkert även för 
de som bor utanför kommu-
nen. Källa: SVT

Munkedal
Vid avdelningens årliga för-
säkringskonferens för arbets-

En kommande film på SVT 
med lokal prägel kan du redan 
nu få en förhandstitt på via 
YouTube.

Orust 
Liksom sommaren 2016 är 
Sven-Bertil Taube bokad till 
Taubespelen 2017. Då upp-
trädde han bland annat med 
Miriam Bryant. I skrivande 
stund är även Ola Salo bokad 
för uppträdande.  
Källa: Bohusläningen

Under mellandagarna teck-
nade avdelningens ombuds-
man Argjent Avollaj kollektiv-
avtal med Omek Mekaniska i 
Henån. 

Antal arbetslösa
IF Metallare minskar

Avser antal medlemmar i
IF Metall Bohuslän-Dal under 2016

400

300

Januari December

Kungälv
IF Metall har för närvarande 
en medlem på företaget. Vi 
välkomnar honom och kom-
mande medlemmar till avdel-
ningen och framtida möten.

Företaget Debe pumpar har 
sedan i höstas verksamhet 
och kollektivavtal i Kungälvs 
kommun.


