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Bra produkter och ett
färskt kollektivavtal
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I ljusa och trevliga fabrikslokaler ligger
Fjäråskupan. Företaget är en av Sverige ledande tillverkare av köksfläktar.
I mer än 15 år har IF Metall Göteborgs
ombudsmän besökt företaget för att
teckna kollektivavtal. I år blev det
verklighet. Dessutom ökar intresset
bland medlemmarna för medlemskap.
Nu förs det samtal kring fackliga frågor
och målet är att bli fler medlemmar.
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– Min far hade skinn
på näsan

10

10

– Min far gjorde det som behövdes.
Att folk ogillade honom brydde han
sig inte om, berättar Josefine Haglund.
– Pappa ogillade orättvisor, stod alltid
upp för folk som inte själva förmådde
hävda sin rätt. Josefines far var
skyddsombud. Det tyckte Josefine
Haglund var skämmigt när hon var
tonåring. I dag är hon själv skyddsombud sedan slutet av 2015.

Misstänkt missbruk
– vad kan hända?

/ info@propres.se
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Följ IF Metall
Göteborg i
sociala medier

Du kommer en dag till arbetet och är
helt uppenbart berusad. Din chef
undrar vad som är fel och ber dig
komma in på kontoret för samtal.
Vi hoppas att du inte känner igen dig.
Situationen är dock inte ovanlig.
Kan du bli uppsagd…?
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Hitta oss på Facebook:
IF Metall Göteborg. Instagram
och Twitter: @ifmetallgbg

Internet och social mediers betydelse
ökar allt mer och många diskussioner
sker idag på Facebook, Instagram och
Twitter. IF Metall Göteborg kan på ett
enkelt sätt kommunicera en viktig nyhet
eller händelse snabbt via vår Facebooksida, Instagram- och Twitterkonto. Det
krävs dock att det inte stannar där, vi
behöver medlemmar som sprider det
vidare. Det kan du hjälpa oss med!
Gilla IF Metall Göteborg på Facebook
och följ oss på Instagram och Twitter, då
får du snabbt och enkelt ta del av vad
som händer inom IF Metall Göteborg.
Väljer du sen att dela våra inlägg så
visar du andra vad vi tillsammans i IF
Metall gör.
Besök även vår hemsida, www.ifmetall.se/goteborg, där hittar du inte bara
nyheter utan även kontaktuppgifter,
medlemserbjudande och mycket mer.
Karl-Henrik Rosberg

OMBUDSMÄN Gemensam telefonslinga: 031-774 32 20

Jan Nilsson
031-774 32 15

Bengt Fager
031-774 32 02

Inga-Lill
Samuelsson
031-774 32 12

Kontaktuppgifter IF Metall Göteborg

Torbjörn
Carina Cajander
Rigemar (Kassör) 031-774 32 62
031-774 32 63

Ronny
Svensson
031-774 32 01

[ KORTNYTT & LEDARE ]

INLEDARE: MIKAEL SÄLLSTRÖM
19–22 maj
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Framtidens
industriarbete
LÄS MER
Så skriver du motioner
till kongressen
sid 7
Nominera ombud
till kongressen

sid 11

Nomineringar till
IF Metalls förbundsstyrelse och andra
förbundsuppdrag
till kongressen
sid 23

Rikta debatten mot att vi
hjälps åt – inte sänkta löner
När jag sitter och skriver den här ledaren är det fortfarande semester, då
det finns tid till både vila och reflektion. Med tanke på den stress som
många av oss upplever i vardagen
blir ledigheter då man själv äger sin
tid allt viktigare. En förutsättning
för det är att det finns en ekonomisk
trygghet för människor. Grunden
för den tryggheten är ett arbete där
lön och anställningsvillkor är goda.
Men detta är dock inget vi ska ta för
givet, det är många års facklig kamp
som är anledningen till att vi idag är
där vi är. Därför blir jag idag väldigt
orolig när jag hör både ifrån politiker
och så kallade experter, att sänkta
löner och en försämring av anställningsvillkoren är den enda vägen till
att skapa jobb för de som har svårt
att ta sig in på arbetsmarknaden
idag.
De säger också att detta kommer att
leda till att det växer fram fler så
kallade ”enkla jobb”. Det är väldigt
viktigt att vi strävar mot ett samhälle där alla människor kan och ska
bidra, och genom det ska få en möjlighet att forma en anständig tillvaro,
står upp för det och inte faller för
enkla populistiska åsikter eller någon
slags ”quickfix”. Jag tycker debatten snarare borde handla om hur vi
kan hjälpas åt och vad vi behöver för

MEDLEMSREDOVISNINGEN
Gemensam telefonslinga:031-774 32 50

Dan
Karl-Henrik
Angelica
Holmström
Rosberg
Teiffel
031-774 32 56 031-774 32 52 031-774 32 05

Martha Nilsson Carina Edlund
031-774 32 54 031-774 32 55

Susanne
Filomena
Karlsson
Fonseca
031-774 32 65 031-774 32 69

Mikael Sällström
Ordförande, IF Metall Göteborg

att tillgodose behoven för att ha ett
anständigt liv.
Under hösten drar vi igång arbetet
inför nästa års avtalsrörelse, det
låter kanske lite konstigt med tanke
på att en del av er inte har fått årets
löneökningar ännu, men så kan det
bli när vi förhandlar om ettårs avtal.
Förarbetet är viktigt i synnerhet för
oss som jobbar i den exportberoende
industrin. Det är lika viktigt att titta
utanför landets gränser där finns
mycket som kan påverka oss, som
innanför. Till sist så kan jag inte låta
bli att nämna att vi för första gången
på många år är över 20 000 aktiva
medlemmar i avdelningen. Det är ett
bevis på att svensk industri i allra
högsta grad lever och att fackets
roll i densamma är både viktig och
nödvändig.

STUDIER

Malin Frid
031-774 32 11

Malin Rosén
031-774 32 42
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SEKRETERARE
GULLHOLMEN

Anette
Kristoffersson
031-774 32 53

Malin Frid
031-774 32 111

Tarja Kuivala
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EKONOMI Camilla Ekeblad
031-774 32 64
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[ ARBETSPLATSEN ]
FREDRIK SVENSSON, AVDELNINGSOMBUD VID FJÄRÅSKUPAN:

– Bra produkter, nytt kollektivavtal
och goda samtal kring fackliga frågor

Företagets kupor tillverkas
per order och för hand, ingen
massproduktion och inget
konsumenten kan köpa i
detaljhandeln.

I ljusa och trevliga fabrikslokaler ligger
Fjäråskupan, nära Torslanda gamla
flygfält. Företaget är en av Sverige
ledande tillverkare av köksfläktar. Att
skräddarsy efter kundens önskemål är
Fjäråskupans stora styrka.

Produktion i arbetslag
De anställda i produktionen arbetar i
lag, där de tillsammans ansvarar för att
produktionsplanen följs. I fabriken syns
anställda, lutade över ”sin” kupa, där de
med kritiska ögon granskar slutresultatet. Det riktigt känns hur viktigt det är
för dem att producera perfekta produkter. Att det finns stor yrkesstolthet här
går inte att ta miste på.
– Från början byggde alla
”sin egen” kupa, idag kan alla
flera modeller, säger Fredrik
Svensson.

Aldrig dåliga villkor
IF Metall Göteborg har under
nästan 15 år besökt företaget
för att få dem att teckna kollektivavtal. Att det tagit sådan
tid kanske har flera orsaker.
– Vi har aldrig haft dåliga
villkor här. Fjäråskupan har
ändå följt Teknikavtalet och
haft Foras försäkringar. De
har värnat om sina anställda,
menar Fredrik Svensson.
Arbetsmiljön är också god,
ett stort miljötänk, viktigt
med ljus och god ventilation.
4
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Arbetar efter 5S
En japansk metod för att skapa
ordning och reda på arbetsplatsen.
Utvecklades ursprungligen hos Toyota,
Översatt till svenska (nackdelen är att
det blir utan S) men där den stämmer
bättre med den japanska grundbetydelsen; Inventera, Placering, initialrengörning, rutiner och disciplin.

Fjäråskupan jobbar bland annat med
5S (se ovan).
– Detta är ett kontinuerligt arbete,
berättar Fredrik.

Ökat medlemsintresse
Så villkorsmässigt utifrån Teknikavtalet
så kanske kollektivavtalet inte är avgörande men utifrån ett vidare perspektiv
så finns ändå trygghetsfrågan med.
– Vi kommer alltid ha någon att
vända oss till vid frågor och hjälp om det
skulle uppstå tvister.
Intresset bland medlemmarna ökar
och nu förs det lite mer samtal kring
fackliga frågor. Att öka antalet medlemmar på arbetsplatsen är också viktigt då
organisationsgraden är ganska låg.
– Vi hoppas att på sikt kunna bilda en
klubb men först måste båda jag och de
andra medlemmarna gå facklig utbildning, säger Fredrik Svensson.
Carina Cajander

Foto detta uppslag: Karl-Henrik Rosberg

I mer än 15 år har IF Metall Göteborgs
ombudsmän besökt företaget för att
teckna kollektivavtal. Under åren har
företaget växt rejält och från ett par
anställda jobbar idag uppemot 40
personer i produktionen.
– Företaget har gått från privatägt
till koncernstyrt, säger Fredrik Svensson, avdelningsombud och anställd
sedan 10 år tillbaka.

Fjäråskupan
Företaget grundades 1989, av Ingvar
Turefeldt, i en lilla Fjärås,
Fyra mil söder om Göteborg. Den
första kupan utvecklades, tillverkades,
såldes och distribuerades av Ingvar
själv. 2007 ﬂyttade företaget in i sina
nuvarande lokaler i Torslanda.

– På sikt hoppas vi kunna bilda en klubb
men först måste både jag och de andra
medlemmarna gå facklig utbildning,
säger Fredrik Svensson.
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[ OM SAM-SKOLANS STUDENTFLAK

| KRÖNIKÖR KRISTOFER BERGMAN

]

›› Min lycka tog slut ganska fort när jag gick förbi lastbilsﬂaken,
såg banderollerna och läste texterna. ‹‹
Gick förbi SAM-skolans studentﬂak härom
dagen påväg till BVC hemma i Stampen
där jag bor. En samling av föräldrar, syskon och släktingar stod på skolgården och
väntade på deras barn som är sjukt glada
att äntligen ta studenten.

sättning och försäkringskassan bedömer
att han klarar av att ta ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Han får besked
att han inte kommer få fortsatt ersättning.
Han skrattar nog inte åt det skämtet.

För er som inte vet vad SAM-skolan är
så är det en skola i Göteborgs centrum
som har ett rykte om sig att en stor del
av elevkåren kommer från familjer med
större tillgångar än den stora majoriteten
svenskar.
Jag mindes tillbaka själv till när jag tog
studenten och känslan man hade! En
euforisk känsla i kroppen! Känslan av sin
nyvunna frihet! Jag blev glad när jag såg
de stolta föräldrarna som väntade utanför.
Min lycka tog dock slut ganska fort när jag
gick förbi lastbilsﬂaken som studenterna
skulle åka runt på stan med och skrika ut
sin lycka. Jag såg några banderoller som
hängde på sidan av ﬂaken och då byttes
min känsla av lycka till förundran och irritation. Här är texterna jag läste på några
av dom.

Kristofer Bergman,
föräldraledig industriarbetare
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Helt plötsligt var jag inte speciellt lycklig
utan kände en avsky mot det hela!
Även om det ”bara var på skoj” så ligger det något bakom detta! De tillhör ju
Sveriges ”elit”.
Det som gör mest ont är sättet man i princip ser ner på människor som någon gång
fått ”medges ej” när de varit och handlat.

- Rika barn leka bäst.
- Medges ej, inte vår grej.
- Här dansar en glad Sameit, eran nya elit.
- Staten och kapitalet sitter i samma båt,
medans vi styr er, och vad jag tror stod,
medans ni hamrar på.

Den ensamstående mamman med två
barn som jobbar inom vården och i
slutet av månaden kanske inte ha råd att
köpa mat. Som får prioritera bland sina
räkningar för att hålla huvudet ovanför
vattenytan denna månaden. Hon skrattar
inte åt det skämtet.

Jag tänkte ganska fort att dom inte kan
mena allvar! Jag gick förbi några föräldrar
som stod och läste dessa banderoller som
tog kort och skrattade högt!

Eller den sjukskrivna industriarbetaren
som slitit hårt hela sitt arbetsliv och inte
klarar av att gå till jobbet längre för kroppen säger ifrån. Och nu har han sjuker-

Har du också en ÅSIKT?
Tycker du till om saker
som sker i din omgivning?
Vill du ha din åsikt publicerad i medlemstidningen
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eller på hemsidan www.
ifmetall.se/goteborg.
Vill du kommentera åsikten i detta nummer?
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Eller familjen från Somalia, som får
försörjningsstöd, där ingen får jobb pga
den strukturella rasismen i samhället. Där
arbetsgivare ibland väljer svenskar före
utländska jobbsökande pga att ”det där
med språket” helt plötsligt spelar stor
roll. Men när man kan kringgå kollektivavtal och anställa till exempel utländska
chafförer eller byggnadsarbetare genom
utländska bemanningsföretag så spelar
det ingen som helst roll om de ens kan
engelska. Dom skrattar nog inte heller åt
dom skämten!
Det som gör mig så ledsen är att dessa
föräldrar står åt skrattar åt sina ”tokiga”
ungdomar som skrivit detta. Men dom
måste ju få detta någonstans ifrån?
Kommer denna synen på människor med
sämre förutsättningar ifrån hemmet, skolan eller kompiskretsen? Jag står fortfarande funderande och undrar. Och har ont
i själen och hjärtat.
Varför, undrar jag. Och skrattar deﬁnitivt
inte åt skämten. Jag hoppas verkligen inte
att detta var menat att se ner på människor och att göra narr över vissa människors problem, för i så fall har vårt samhälle
stora problem.
För vissa människor är livet inte en dans
på rosor, utan faktiskt lever med ”medges
ej” i sin vardag.

Maila din åsikt till
goteborg@ifmetall.se
eller posta till IF Metall
Göteborg (adress sid. 2).
Redaktionen förbehåller

sig rätten att korta materialet och publicera i mån
av plats.

[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ]

Hallå Redzep Mujkic, nytt avdelningsombud på IDC Europe
Varför blev du avdelningsombud?
– Arbetskamraterna ville att jag skulle
ta uppdraget och självklart ställer jag
upp.
Varför är du medlem i IF Metall?
– Facket är en säkerhet, det är alltid bra
att ha någon som står på sin sida.
Vilken fråga är den viktigaste IF Metall
ska driva?
– Det viktigaste för mig och många andra
är tryggheten, att man ska kunna känna
sig säker och trygg på sin arbetsplats.
Vilken fråga är viktigast för dig på din
arbetsplats?
– Jag återkommer till tryggheten. Man
ska alltid känna sig trygg och säker på
sin arbetsplats.

Har du gått någon facklig kurs?
– Inte än men snart så ska jag gå på en
fackligkurs som är på cirka tre veckor
Karl-Henrik Rosberg

› NYA AVDELNINGSOMBUD
Dusko Gnjidic, IDC Europe Sweden AB.
Fredrik Svensson, FJÄRÅSKUPAN AB. Patrick
Gyde, DOOMAN TEKNIK AB.
Linnèa Berghäll, Scandins AB. Roman
Makar, Schindler Hiss AB. Anette Frisk
Jansson, Provexa AB. Jimmy Andersson,
Betong & Prefab i Landvetter AB. Torbjörn
Svensson, Betong & Prefab i Landvetter AB.
Redzep Mujkic, IDC Europe Sweden AB.
Thomas Kristiansen, RDC Verktyg AB. Eshu
Zaro, Milleteknik AB.

Hallå Roman Makar, nytt skyddsombud
på Schindler Hiss AB
Varför blev/är du skyddsombud?
– Vi samlade alla medlemmar för att vi
tyckte att en förändring behövdes och jag
blev vald till bland annat skyddsombud.
Vilken utbildning är mest angelägen för
dig som skyddsombud?
– Jag är anmäld till BAM.
Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för
dig hos din arbetsgivare?
– Att vi har rätt utrustning och arbetar
med rätt förutsättningar. Att vi har
det skyddet som behövs, vi har mycket
ensamarbete.

kände jag att något behövdes göra och
att arbetsmiljöarbetet går åt rätt håll.
Karl-Henrik Rosberg

›

NYA SKYDDSOMBUD

Patrick Gyde, DOOMAN TEKNIK AB.
Roman Makar, Schindler Hiss AB.
Jimmy Andersson, Betong & Prefab i Landvetter AB. Henrik Friberg, Atlas Copco CMT
Sweden AB. Andreas Johnsson, Göteborgs
Metallpartier Entreprenad. Adam Berg
Wassberg, SWECON ANLÄGGNINSMASKINER AB. Håkan Öhrling, Skrotfrag AB.

Varifrån kommer ditt engagemang?
– Jag har varit anställd på Schindler
Hiss sedan år 1999 och efter dessa år
MEDLEMSMAGASIN 3/2016
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[ POLITIK ]

RUT
ändras

RAPPORT FRÅN RIKSDAGEN

Delaktighet – en nyckel
Hoppas du haft en ﬁn sommar trots att
augusti hade mer av oktoberkänsla rent
vädermässigt.
Jag besökte Gotland och deltog på seminarier under Almedalsveckan i sommar. Ett
seminarie jag deltog i stack ut lite extra, om
näringslivets förutsättningar för ﬂer jobb.
Det kändes riktigt bra. Vi kan konstatera
att regeringens politik börjar ge resultat,
ﬂer jobb växer till.
Den kanske största utmaning vi har i
Sverige i dag är segregationen. Under Almedalsveckan presenterade regeringen ett
kraftigt reformprogram för att komma till
rätta med segregationen och hitta lösningar
för de mest utsatta områdena vi har i landet. Vårt samhälle fungerar bara när alla är
med. Den svenska modellen innebär att alla
är delaktiga. Att knyta expertis till arbetet
visar på att regeringen tar allvar på frågan.
Det kommer att krävas långsiktighet och
uthållighet.
Det här programmet innehåller:
- Bekämpa brottsligheten
- Knäcka långtidsarbetslösheten
- Lyfta skolorna och elevernas resultat
- Stärka samhällsservicen och minska
bostadssegregation och trångboddhet
- Stödja civilsamhället och arbetet för
demokratiska värderingar
Allt detta är bra för Göteborg. Här skapas
framtidstro och ett jämlikt samhälle.
Det krävs en socialdemokratisk regering
som tar landets utmaningar på allvar,
segregationen måste brytas och det arbetet
startas nu.
Mattias Jonsson
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Medlem i IF Metall Göteborg
8
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Avgiftsfri
mammografi
Krav på
amortering

Har du koll på de nya lagarna?
Obligatoriskt amorteringskrav
Du som tar lån på över 70 % av din
bostad, måste amortera 2 % på det som
överstiger det. Ligger du med lån på mellan 50-70 %, så är siffran istället 1 %.
Om du utökar ett gammalt lån, för att
kunna renovera bostaden så omfattas du
också av dessa nya låneregler alternativt
att du betalar av lånet på tio år.
Undantag kan göras om du blir arbetslös,
sjukskriven eller föräldraledig. Nyproduktion undantas amortering de första fem
åren.

Svårare att missbruka
tidsbegränsade anställningar
Oavsett tidsbegränsad anställningsform,
så ska nu arbete hos samma arbetsgivare
räknas ihop förutsatt att det gått högst sex
månader emellan anställningsformerna.
Det innebär att om du uppfyller detta krav
och på en femårsperiod har jobbat sammanlagt två år hos samma arbetsgivare,
nu ska bli tillsvidareanställd.

Fler får rätt till yrkesintroduktion
och traineejobb
Nyanlända och långtidsarbetslösa över
25 år får rätt till detta. Krav på gymnasieutbildning för traineejobb slopas. Unga
under 25 år ska nu kunna få traineejobb
inom välfärdssektorn (vård etc) redan efter
tre månader som arbetslös.

RUT- avdraget får större innehåll
Tills nu har du kunnat använda det för
att få hjälp med städning, barnpassning
och trädgårdstjänster. Nu kommer det att
gälla även beskärning och borttagning av
träd och buskar, ﬂytt och it-tjänster för
hemmet.

Mammograﬁ blir gratis
Screening för bröstcancer kommer inte att
tas ut avgift för. Socialstyrelsen kommer
att ställa upp vilka villkor detta ska gälla
under. Förhoppningen är att ingen ska
låta bli att gå på undersökning.
Annelie Nilsson

[ ORGANISATION ]
PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Välkomna
Angelica,
Karl-Henrik
och Dan
Inför ombudsmännen Torbjörn
Rigemar och Bengt Fagers kommande
pensioneringar, våren 2017 har
IF Metall Göteborg rekryterat tre
nya ombudsmän.
Angelica Teiffel, kommer närmast från
IF Metalls förbundskontor där hon arbetat
som ombudsman i 7 år.
Angelica startade sin
fackliga bana i Göteborg där hon bland
annat var klubbordförande på Assa Oem.
Karl-Henrik Rosberg
anställdes som ombudsman den 1 september
men har varit anställd
på avdelningen sedan
hösten 2013 men då i
annan roll. Karl-Henrik
kommer tidigare från
P Dahl Elektronik där han var klubbordförande i flera år.
Dan Holmström,
kommer från Volvo
Lastvagnar där han
varit förtroendevald i
olika gruppstyrelserna
under flera år.

Anne-Li Rygren lämnade sin anställning
som ombudsman på avdelningen under
augusti månad. Vi tackar Anne-Li för tiden på IF Metall och önskar henne lycka
till i framtiden.

VAR MED OCH PÅVERKA

Diskussionsmaterial
inför kongressen
1

Motionera till kongressen 2017!
IF Metalls fjärde ordinarie kongress äger rum den 19–22 maj 2017 på Svenska
Mässan i Göteborg. Nu kan du som medlem använda sin medlemsröst och påverka den framtida verksamheten.
Motionsrätt och motionstid
Av stadgarna § 6 framgår reglerna för motioner och motionstid. I korthet innebär
dessa att varje medlem, klubb och avdelning har motionsrätt till kongressen
samt att alla motioner ska behandlas av avdelningens representantskap innan de
skickas till förbundsstyrelsen. Om en motion inte godtas av avdelningens
representantskap ska den ändå skickas till förbundsstyrelsen om medlemmen
eller klubben särskilt begär det.
Motionerna ska vara avdelningen tillhanda senast fredagen den 14 oktober 2016.
Motionerna kommer sedan att behandlas på avdelningens representantskapsmöte den 1 december 2016. Därefter skickas motionerna till förbundsstyrelsen
för behandling.
Motionerna ska inför behandlingen på kongressen klassiﬁceras i tre grupper enligt nedan:
A.
Vår organisation
B.
Vår arbetsplats
C. Vårt samhälle
Motioner som berör förslag till förändringar i kollektivavtalen kan med fördel
skickas direkt till avtalsrådet.
Motioner som berör a-kassans inre organisation (till exempel styrelsens sammansättning, avgiftens storlek eller kassans stadgar) kan inte behandlas av
kongressen eftersom a-kassan är en egen juridisk enhet.

Motionerna som ska vara avdelningen tillhanda senast 14 oktober 2016
skickas till:
IF Metall Göteborg
Folkets Hus, Olof Palmes plats 1
413 04 Göteborg
e-post: goteborg@ifmetall.se
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[ ARBETSPLATSEN ]
JOSEFINE HAGLUND VILL VARA EN FÖREBILD

– Min far hade skinn på näsan
Hennes far var skyddsombud. När
Joseﬁne Haglund var tonåring, tyckte
hon att det var skämmigt. Hon ﬁck
höra mycket om sin fars arbete.
Eftersom han ogillade orättvisor, stod
han alltid upp för folk som inte själva
förmådde det mot auktoriteter.
– Min far gjorde det som behövdes och
brydde sig inte om det ledde till att folk
ogillade honom. Han hade en bra självkänsla med bägge fötterna på jorden.
Josefin har tagit vara på detta arv och
ser upp till sin far. Hon försöker efterlikna bra sidor som hon sett. Att lyfta upp

personer och att alltid ha ett inre lugn.
Att kunna ta allt med ro. Förhoppningsvis så syns detta och gör att hon uppfattas som lugn och pålitlig.

Sätter mig in i andras roll
– Alla har ju bättre och sämre dagar,
det gäller att inte låta de sämre dagarna
påverka andra. Jag vill vara en förebild
och jag vill vara god. Min fars lugn har
jag internerat i mig. Viktigt att tänka
efter innan en talar. Jag försöker alltid
att vara empatisk och sätta mig in i den
andras roll. För mig så kändes det självklart att bli skyddsombud när möjlighe-

Foto: Annelie Nilsson

ten dök upp. Det är roligt med ansvar
och jag försöker att se till allas bästa.
På Brigo har Josefine varit sedan
2011. Det lilla företaget har växt, men
är fortfarande familjärt. oavsett om du
är chef, lagerarbetare eller jobbar på
den administrativa sidan, så står alla
varandra nära. Alla ser och tar vara på
varandra.

Bred verksamhet
Som lagerarbetare så är uppgifterna
varierande genom att föremålen växlar,
beroende på vilka kunder de arbetar med
för tillfället. Brigo hjälper sina kunder
med layout, tillverkning och logistik.
Det är ett unikt företag med sitt helhetsfokus. Deras tjänster kan exempelvis
bestå i att ta fram mässmaterial till en
bilfirma eller att hjälpa en tillverkare av
lampor att göra en speciell lampa som de
inte har resurser till att göra själva.
– Det är roligt att det går så bra för
företaget och det känns som en förmån
att få vara med om det.

Vill lära sig mer om arbetsmiljö

Att veta vilka
rättigheter och
skyldigheter
som ﬁnns
är bra för alla.

Hon ser fram emot att lära sig mer om
arbetsmiljö. Än så länge så har hon gått
en grundutbildning och haft två skyddsronder och känner att det är en lärande
process.
– Jag vill lära mig mer så att jag kan
göra ett bra jobb för mina kamrater. Att
veta vilka rättigheter och skyldigheter
som finns är bra för alla. Det är lätt att
ha en bra dialog med min chef och allt
fungerar utmärkt.
Annelie Nilsson

Fakta om Joseﬁne
- Det är roligt att det går så bra för företaget och det känns som en förmån
att få vara med om det, säger Joseﬁne Haglund, skyddsombud.
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26 år. Skyddsombud sedan slutet av
2015. Passionen är djur i alla former.
Joseﬁne har en lantbrukarutbildning
bakom sig.

[ KORTNYTT – KONGRESS 2017 ]

Använd ditt
medlemskort
Du kommer väl ihåg att använda ditt
medlemskort? Det
är laddat
med mängder utav
rabatter och
förmåner.
Gå in på
vår hemsida och klicka på bannern ”IF
Metallkortet”, där hittar ni alla förmåner
och rabatter. www.ifmetall.se/goteborg
Har du tappat bort ditt medlemskort
och vill ha ett nytt, kontakta avdelningen eller beställ ett nytt på medlemsportalen.
Karl-Henrik Rosberg

Precis gått ut
gymnasiet?
Är du studerandemedlem i facket?
Här är viktig information för DIG!
Studerandemedlemskapet för med
sig många fördelar. Du får hjälp med
lönefrågor när du jobbar. IF Metall ger
dig kunskaper om dina rättigheter ute
i arbetslivet. Du får delta i utbildningsverksamheten och fritidaktiviteter som
fotbollsturneringar, innebandy-cuper och
disco-bowlingkvällar.
När du gått ut gymnasiet och förhoppningsvis fått jobb, glöm inte att anmäla
dig till IF Metall som fullvärdig medlem,
då studerandemedlemskapet endast gäller då du fortfarande går i skolan.
När du väl anmält dig som fullvärdig
medlem så är du automatiskt medlem
även i IF Metalls arbetslöshetskassa.
Du får ta del av medlemsförsäkringar
och facket står till ditt förfogande när du
behöver hjälp på din arbetsplats.
Så se till att anmäla ditt medlemskap
till IF Metall när du gått ut skolan!

VAR MED OCH PÅVERKA

Diskussionsmaterial
inför kongressen
1

NOMINERING AV OMBUD TILL
IF METALLS FJÄRDE ORDINARIE KONGRESS
19-22 MAJ 2017 PÅ SVENSKA MÄSSAN
I GÖTEBORG
Nu är det dags att nominera de personer som DU vill ska vara ombud för
IF Metall Göteborg på Förbundets första ordinarie kongress.
IF Metalls kongress hålls vart tredje år och är förbundets högsta beslutande
organ. På kongressen deltar 300 ombud från hela Sverige och av dessa är 24
från Göteborg. På kongressen tar ombuden inriktning och verksamhetsbeslut
för förbundets framtida verksamhet.
Från IF Metall Göteborg ska 24 ordinarie och 10 ersättare väljas.
Nomineringsförslagen ska innehålla följande uppgifter:
Vem som står bakom nomineringen, uppgifter på de nominerade
medlems/personnummer, namn, arbetsplats, hemadress,
telefonnummer samt e-postadress.
Representation av kongressombuden ska vara så bred som möjligt med utgångspunkt i geograﬁska och branschmässiga hänsyn, relation mellan små och stora
företag samt könsmässig fördelning. För att nå målet om rättvis representation
bör andelen kvinnliga förtroendevalda i förbundets beslutande organ vara minst
30 procent. Även ålder och etnisk bakgrund ska beaktas.
Nomineringarna skickas till:
IF Metall Göteborg
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 1
41304 Göteborg
E-post: goteborg@ifmetall.se
Nomineringarna skall vara avdelningen tillhanda senast 14 oktober 2016.
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[ ORGANISATION/STUDIER ]

– Jag har
en bättre
bild av hur
samhället
fungerar
Tre färgstarka kvinnor inom IF Metall Göteborg har nyligen avslutat en
facklig politisk ledarskapsutbildning.
Utbildningen har pågått under tre år
och avslutades med en studieresa.
Nyss hemkomna från resan till Lissabon sammanfattar de sina tankar
och erfarenheter och förklarar varför
ﬂer kvinnor borde söka GAF.
Caroline Holmeberg, 26 år. Kontaktombud och skyddsombud på IDC Europe,
facklig uppsökare i region Mölndal/Härryda och ordförande i ungdomskommittén
på avdelningen.
Ida-Maja Jensander, 37 år. Representantskapsombud Volvo Lastvagnar.
Carin Gerefalk, 31 år. Ledamot grupp
40 Volvo Penta, ledamot i ungdomskommittén på Volvo VK och på avdelningen
Varför sökte ni till GAF?
Carin: Blev rekommenderad av en på
Volvoklubben att söka. Jag hade ingen
som helst aning om vad det var. Jag
hade varit föräldraledig i några år och
ville ”komma in” i det fackliga igen.
Ida: Alla förtroendevalda på Volvo
Lastvagnar pratar om GAF och jag
tyckte att det lät intressant. Jag visste väl ganska mycket om utbildningen
innan jag sökte.
Caroline: Jag hade hört en del om
GAF av en annan förtroendevald. Till
slut var det Carina [Cajander, ombudsman på avdelningen] som övertalade mig
att söka.
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Carin Gerefalk, Ida-Maja Jensander
och Caroline Holmeberg har gått en
treårig facklig politisk ledarskapsutbildning.

Vad är GAF för er?
Caroline: Jag har fått ett jättestort
kontaktnät och har utvecklats på alla
nivåer.
Ida: För mig har det nog mest vart en
jätteboost för mitt självförtroende. Nu är
jag mycket säkrare på mig själv. Ingen
sätter sig på mig längre. Även om jag har
lärt mig en massa olika saker är det nog
ändå självförtroendet som har vart det
stora för mig.
Carin: Jag håller med Ida. För mig
har det vart likadant. Idag jag kan stå
upp för mig själv och medlemmarna på
ett helt annat sätt.
Vad har ni lärt er på GAF?
Caroline: Jag har fått en mycket
bättre bild av samhället hur allting
hänger ihop med jobb, fackföreningar,
politik, fritid. Ja, allting.
Carin: Att det är politiken man behöver påverka om man vill få till någon
förändring. Jag har fått ett stort politiskt
intresse under de här tre åren. Sen har
ju självförtroendet vuxit jättemycket. Jag
är ju mycket säkrare på vad jag vill och

vad jag vill/kan förändra och förbättra.
Det känns som riktningen i livet är mer
utstakad nu.
Ida: Det största jag har lärt mig är
nog hur kongresserna funkar. Jag har
fått lära mig att skriva motioner och jag
är inte längre rädd att gå upp och tala
för dem. Så världen få se upp, för jag
kommer att börja skicka in min motioner! Jag har alltid haft en kämpaglöd i
mig. Jag vill stå upp för de svaga. Den
har verkligen blivit mycket starkare under GAF-tiden. Ta härskartekniker som
exempel. Sådant ser jag direkt nu. Jag
tycker att vi kvinnor i IF Metall måste
bli ännu bättre på att samarbeta och
sluta konkurrera med varandra.
Vad gjorde ni på er avslutande studieresa?
Caroline: I Lissabon studerade vi det
fackliga politiska och samhället i stort.
Precis som här får de som har minst fått
betala notan för allt. Det blev tydligt
under alla besök vi gjorde.
Ida: Det som överraskade mig mest
var att de inte kommit längre med
jämställdheten. När man hörde dem
berätta lät det som om min mamma hade
det bättre på 60-talet här. Kvinnor har
en egen blankett de fyller i när de söker
arbete. Där måste de kryssa i om de skall
ha barn eller har gjort abort osv. Jag blir
helt vansinnig när jag tänker på det!
Carin: Männen i Portugal hjälper inte
till med någonting hemma.
Vad skulle ni säga till någon som är
sugen på att söka GAF?
Carin: Tveka inte. Sök! Det är en
livsresa. Det är svårt att beskriva för
någon som inte har gjort resan, men det
är värt det.
Ida: Gör det! Du kommer växa som
människa. Det tar mycket av din tid
och du måste vara engagerad, men gör
du det så kommer du inte ångra dig en
sekund.
Caroline: Sök! Du kommer inte ångra
dig!
Jens Östling

Foto: Karl-Henrik Rosberg

Rapport
från LOkongressen

[ ARBETSPLATSEN ]

Den 17–20 juni i år hölls LOs 28:e
ordinarie kongress i Folkets Hus,
Stockholm.
En LO-kongress är känd för att fatta många kloka beslut, även om vissa
beslut grundar sig på uppfattningar
som inte delas av samtliga fackförbund
och kongressombud.
När kongressen väl fattat ett beslut
så ska LO-styrelsen arbeta därefter.

Sandra Christoph var ett av fem
ombud från IF Metall Göteborg
på LO-kongressen i juni. Här
läser hon motioner.
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[ LO-KONGRESSEN 2016 ]
IF Metall Göteborg åkte till kongressen
med fem ombud. Här är tre frågor som ombuden
följde med lite extra spänning.

Några stora beslut från LO ko
Foto denna sida: Carin Wallenthin.

FÖRSÄKRAD
TILL OCH FRÅN
ARBETSPLATSEN

Ombudet Zarko Djurovic följer noga debatten om föräldraförsäkringen.

I TFA-försäkringen görs det skillnad på
hur du skadar dig vid färd till och från
arbetsplatsen, när det kommer till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om
du går eller cyklar till och från arbetet
och råkar ut för en olycka, utbetalas
ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Råkar du däremot ut för en olycka
i samband med färd i ett försäkringspliktigt fordon, betalar trafikförsäkringen ut
hela inkomstförlusten. LO kongressen
beslutade att ge LOs styrelse i uppdrag
att verka för att LO i samband med
förhandlingar med Svenskt Näringsliv
verkar för att den försäkrade ersätts
med full inkomstförlust vid färdolycksfall
i de fall inte annan försäkring täcker
förlusten.

1

– Detta känns jättebra, att vi får en
försäkring som gäller hur man än
väljer att ta att ta sig till jobbet vare
sig vi åker bil, cyklar eller går, säger
Sandra Christoph från NKC, kongressombud för IF Metall Göteborg.

Ombuden applåderar omvalet av Karl-Petter ”Kålle” Torwaldsson
till ordförande för LO.
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Fakta om kongressen
Av de 300 stycken kongressombuden
som representerade sina fackförbund
så hade IF Metall 59
stycken ombud på plats.
Det var drygt 300 stycken
motioner att behandla och
cirka en fjärdedel av dessa
kom från IF Metalls avdelningar och
förbundet. Totalt var det ungefär 1 500
beslut att fatta under kongressen.

wngresLAGSTIFTNING
ELLER
AVTALSVÄGEN

Kongressen tog beslut om att driva
frågan om att allmänvisstidsanställning
tas bort ur LAS (lagen om anställningsskydd).
Lagstiftning är fel väg att gå tycker
IF Metall, när det kommer till att få bort
AVA (allmänvisstidsanställning). Politiker ska inte blanda sig i arbetsmarknadensparternas ansvar och uppdrag. Om
vi börjar ställa krav på politikerna att
gå in och ändra lagstiftningen i de frågor
som fack och arbetsgivare reglerar via
kollektivavtal, då är det bara en tidsfråga innan arbetsgivarna gör detsamma.
Då blir det en pingpong lagstiftning
beroende på regeringens färg och vi vet
alla vad Allianspartierna och Sverigedemokraterna står i dessa frågor.

OSERIÖSA
FÖRETAG SKA INTE
FÅ STÖD
FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Nystartsjobb, lönebidrag, instegsjobb
och särskilt anställningsstöd. Arbetsförmedlingens möjligheter att dela ut
arbetsgivarstöd är många. Och det är ju
bra – subventionerad anställning eller
praktik är trots allt många människors
enda chans att kanske kunna få ett
riktigt jobb.
Men det betyder inte att vilken
arbetsgivare som helst ska kunna få
arbetsgivarstöd för att anställa. Det är
därför samrådet är så viktigt.
Enligt regelverket ska Arbetsförmedlingen alltid samråda med berört fackförbund innan arbetslösa anvisas med
anställningsstöd till en arbetsgivare. Då
är det fackförbundens ansvar att kontrollera om arbetsgivaren har kollektivavtal
eller inte.
Har de inte kollektivavtal, så ska de
inte heller få anställda subventionerat
menar vi. Problemet är bara att Arbetsförmedlingen många gånger struntar i
vad facket säger och godkänner arbetsgivarna ändå.

23

– Det är viktigt att vi bevarar den
svenska modellen. Det gör vi genom
att stärka avtalsmodellen, med hög
organisationsgrad förhandlar vi till
bättre villkor för medlemmarna. Fackförbunden tecknar kollektivavtal som
sen består, oavsett färg på regering,
säger Jessica Norberg från Volvo, kongressombud för IF Metall Göteborg.

Text och kongressombud:
Sandra Christoph NKC, Jessica Norberg
Volvo, Karl-Henrik Rosberg IF Metall
Göteborg.
Övriga kongressombud: Jan Nilsson
IF Metall Göteborg och Zarko Djurovic
SKF.

– Det är ett jätteproblem att oseriösa
företag, utan vare sig kollektivavtal
eller arbetsmarknadsanpassade försäkringar, på så vis kan utnyttja både
anställningsstöd och människor. Detta
måste få ett slut, säger Karl-Henrik
Rosberg från IF Metall Göteborg och
kongressombud.

The True Cost
Dokumentär
Finns bland annat på Netﬂix
En intressant dokumentär om kläderna
vi har på oss, kläderna vi väljer att
köpa, människorna som tillverkar kläderna och vilka konsekvenser klädindustrin har på vår värld och människorna
i den.
I dokumentären
pratar de om Fast
Fashion – hur priserna inom mode de
senaste åren sjunkit
och hur arbetsförhållandena i textilindustrin bara blir sämre
och sämre.
I ﬁlmen tittar de
också på hur detta
påverkar vår miljö.
Alla gifter som klädtillverkningen ger
och som släpps rätt ut i naturen.
Filmen får oss att fundera över om var
de kläder vi köper är tillverkade och om
det billiga priset väger upp kostnaden
som det innebär för människor och
miljö.

Vi ﬁnns
på Facebook och
ifmetall.se/goteborg

Kongressen tog beslutet om att LOstyrelsen ska arbeta för att öka det fackliga inflytandet i samråd med Arbetsförmedlingen och för att kollektivavtal ska
vara ett krav för att Arbetsförmedlingen
ska bevilja arbetsgivarstöd.
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[ BARNS FRITID ]

Foto denna sida: Unga Örnar

Gråbogården drivs av Unga Örnar Väst via en stiftelse för att, som det heter,
”Främja barn och ungdomars möjlighet till fritidsaktiviteter i en naturnära miljö”.

GRÅBOGÅRDEN 40 ÅR

Läger och friluftsliv
Många har under åren varit på Gråbogården, antingen på läger, klassresa
eller andra aktiviteter.
– Det började redan 1960 när Unga
Örnar köpte ett torp vid sjön Trehörningen i Gråbo, men Forssén, ombudsman på Unga Örnar Väst.
Gården hyrs ut till främst till Unga
Örnars egna medlemmar men även till
skolklasser, föreningar och privatpersoner.
– Vi har under de senaste åren jobbat
målmedvetet för att öka omsättningen
för gården, säger Fredrik Forssén.

Mer aktivitet
Fredrik berättar; – Det har handlat om
marknadsföring men även att erbjuda
mer aktiviteter på gården. Idag har vi
egen paintballbana, en Naturskola med
tillhörande vindskydd i skogen och vi
bygger en kamratbana. Vi har även
anlagt en stor gräsyta för bollsporter
eller att användas som lägerplats. Sen
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ska man inte glömma sjön alldeles vid
gården där man badar, paddlar kanot
och fiskar.

Fler hittar hit
Unga Örnar märker att fler och fler nya
föreningar hittar Gråbogården och då
främst olika invandrarföreningar.
– Vi tycker att det är väldigt roligt
att fler barn och unga får möjligheten
att komma till Gråbogården. Vi har
även inlett ett samarbete med en tysk
reseförmedling som erbjuder barn och
ungdomsgrupper från hela Tyskland att
komma till Gråbogården. Detta har varit
väldigt bra för vår del eftersom dom hyr
flera veckor åt gången och främst juli och
augusti när vi tidigare haft dålig uthyrning, säger Fredrik Forssén.
Gråbogården har som sagt en lång
historia och när de i år firade 40 års
jubileum var det också ett avstamp inför
framtiden.
– Vi hoppas och tror att Gråbogården
även i framtiden ska vara ett givet val

Barns behov att få komma ut i naturen och leva friluftsliv är stort.
när föreningar och skolklasser ska åka
på läger. Vi ser ju att behovet och önskan
bland barn och ungdomar är stort när
det gäller att komma ut i skogen och
få njuta av allt vad det innebär, säger
Fredrik Forssén.
Carina Cajander

[ EMIL JENSEN PÅ TURNÉ ]

På turné med ﬂyktpotatis
Varför kalla en turné för flyktpotatis?
Ursprunget finns i allvaret att människor i historien har fått röra på sig när
skörden gått fel. Hungern som driver
människor i kampen om dess överlevnad. Ett annat lustigare skäl är att Emil
trodde att klyftpotatis hette så, när han
var liten. Genom att ta tillvara på det
ordet, så har han hittat en röd tråd i sina
texter som ingår i föreställningen. Flykt
från relationer. Flykt från skatt. Flykt
från verkligheten. Flykt precis som i
människans flykt från usel potatisskörd.

På Storan under oktober
Emil Jensen kan ses på Storan i Göteborg den 25-27 oktober. För biljetter och
fler föreställningar, gå in på: http://unitedstage.se/se/artister/emil-jensen.aspx
Annelie Nilsson

Angelägen röst

Emil Jensen lockar till skratt, glädje och
tårar. Samtidigt så får han dig att tänka
till, att fundera över allt du har omkring dig. En humor med ett stort allvar
bakom. Hans samhällsengagemang lyser
igenom i allt han gör. Nu är han återigen
på turné med nysläppt skiva och sin
musik som ställer sig på de svagas och
utsattas sida i kampen mot fördomar,
hyckleri och maktmissbruk.

Foto: Amanda Lindholm, pressfoto från www.emiljensen.se

En av Sveriges mest angelägna röster
är ute på turné. Den som någon gång
har hört Emil Jensen, kan sällan undvika att beröras. Han var en av årets
mest uppmärksammade sommarpratare i Sveriges Radio.

Emil Jensen är en satiriker som manar
till skratt samtidigt som han sår ett
tankefrö. En ﬁnstämd lyriker med
själsfull musik.
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För cirka tio år sedan ﬁck jag mitt första internationella
skrivuppdrag. Tillsammans med två ombudsmän från
förbundets internationella enhet åkte jag med för att
skriva om den fackliga kampen som pågick och fortfarande pågår i Vitryssland som kallats Europas sista
diktatur. Jag minns det som ett spännande om än ett surrealistiskt
reseuppdrag jag fått av det nybildade förbundet IF Metall, åtminstone för mig som inte var så påläst om detta land.

Efter tio år har inget förändrats…
För mig kändes det lite som att kastas
in ett spiondrama från kalla kriget. Vi
ska komma ihåg att Vitryssland var
sprunget ur den gamla sovjetunionen och
fortsatt på samma linje. Överallt fanns
KGB, polis och militär som övervakade
vart enda steg vi tog, avlyssnade våra
samtal och satt till och med i rummet
bredvid oss och avlyssnade med dolda
mikrofoner vad som sades då vi genomförde våra demokratiseminarier med
deltagare från det fackförbund som
bjudit in oss.
Men varför då. Vad var det som var
så himla märkvärdigt med vårt besök
undrade jag då?
Vi var ju inte där för att stjäla några
statshemligheter, snarare tvärtom. Vi
hade blivit inbjudna till en konferens för
att prata om den svenska fackföreningsmodellen med kollektivavtal och a-kassa

med mera som tydligen
var oerhört exotiskt och
fascinerande för dessa
människor. Men det
förstår jag ju bättre idag.
Vi tar vår demokratiska
ordning, våra kollektivavtal och vår välfärdsmodell för givet. Vi lever
i en trygghetsbubbla, på
både gott och ont.

Diktaturens kontroll
Det handlar ju såklart
om diktaturens möjlighet
att behålla kontrollen
över landets innevånare
och att styra landet, då
krävs ständig övervakning. Det var av den anledningen som var tredje
innevånare antingen var

militär eller polis
eller angivare för
staten. Det handlar
om att upprätthålla
en terrorbalans
men även tillgodose
folkets behov för att
undvika uppror. På
senare år har det
ju visat sig vilket
sprängstoff det finns
i en enad befolkning
som bestämt sig för
att starta en revolution och ta makten
ifrån sin tidigare
ledare, inte minst
kan vi se det bland
arabländerna under
den så kallade arabiska våren. Det tragiska i denna typen

Våra projekt på Balkan hjälper fackligt akt
IF Metalls avdelning i Göteborg har
genom åren deltagit i en mängd olika
projekt. Under senare år har vi kunnat
läsa i medlemsmagasinet om hur avdelningen varit ansvariga för ett ﬂertal
internationella projekt på Balkan som
är tänkta att stödja och lyfta fackliga
organisationer i andra länder.
Projekten ﬁnansieras av biståndmedel från SIDA och det är Olof Palmes
internationella center som godkänner
projektansökningarna som ofta kräver
ett engagemang som sträcker sig över
ett antal år.
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av frigörelse är då den militära makten
ställer sig på andra sidan och det är med
våld som denna frigörelse måste ske.
Under senare år har det blivit ett
antal fler resor till länder där den demokratiska ordningen är en annan jämfört
med vad vi är vana vid, men ingen som
jag kan jämföra med detta land.

veckor fick han leva på vatten och
bröd och ibland serverades han
gröt. Inför hans frisläppande fick
vi veta att hans hälsa vacklande
och vännerna var oroliga för att han
även skulle ha blivit förgiftad under
sin fängelsevistelse.

Betalar ett högt pris
Träffar Buchostov
En av anledningarna vi åkte till Vitryssland var för att främst träffa Alexander
Buchostov och Gennady Fedynitch,
ledare för dåvarande REPAM som organiserade radio och elektrikerförbundet.
Detta fackförbund hade brutit sig ur det
statliga facket och dess verksamhet var
inte sanktionerad (det vill säga styrd)
av staten och var i deras mening olaglig.
Därför kastades aktiva representanter
i fängelse vid officiella uttalanden eller
vid manifestationer. Det var just vad som
hänt denna gången. Alexander Buchostov var en av initiativtagarna till en
minnesstund för de avlidna och drabbade
i kärnkraftsolyckan vid Tjernobyl som ägde rum precis tjugo
år tidigare. Buchostov fick inte
sagt ett ord utan arresterades och
kastades i fängelse. Under flera

Den här typen av övergrepp är vardag
för fackliga i länder som Vitryssland.
Polisräder där allt beslagtas. Förföljelse
av polis och militär och avlyssnade
telefoner med mera… det är priset för
att engagera sig i kampen om mänskliga rättigheter. Både Alexander och
Gennady berättade sorgset att det är ett
pris som inte enbart betalas av dem själva. Utan även av familjer och vänner.
Det kan gälla allt från att din make/
makas anställningskontrakt sägs upp,
dina barn får inte längre gå i den skola
de gått tidigare… listan på exempel kan
göras hur lång som helst.

Inte mycket har förändrats
Jag skulle önska att den här berättelsen hade ett trevligare slut, men
faktum är att inte mycket har
förändrats under de tio år som

passerat sen
mitt besök.
Alexander har
lämnat som ledare för REPAM
men Gennady Fedynitch kämpar vidare trots
alla
trakasserier. Han är tacksam
för det stöd han och medlemmarna i det
oberoende fackförbundet får. Det råder
inget tvivel om att landets regerande har
respekt för dom trots att det är ett kraftigt reducerat medlemsantal. Från att ha
varit närmare 250 000 medlemmar då
det startades är de idag endast cirka
2 000 medlemmar kvar.

Viktigt med stöd utifrån
Med enbart 2 000 medlemmar kan man
undra varför vitryska regimen är så noga
att övervaka förbundet och farliga för att
få ta emot besök. Gennady Fedynitch är
säker på att det beror på stödet utifrån
och deras egen styrka:
– Vi är som en liten, liten insekt, vi
må vara väldigt små, men när vi biter
ifrån biter vi hårt och vi håller oss kvar,
säger han vid en intervju för inte så
länge sedan.
Michael Blohm

tiva att våga och växa
Vill öka kvinnors inﬂytande
Ett jämställdhetsprojekt – Mi smo jednaki (Vi är lika) har som mål att kvinnor
ska stärka sin ställning på arbetsplatserna och i organisationerna. Projektet ska
leda till er kvinnor i beslutande fackliga
organ, jämställda löner, jämställdhetsplaner och en arbetsmiljö som även är
anpassad för kvinnor.
Under åren har projektgruppen
genomfört seminarier med temat jämställdhet. Samtidigt har ett hundratal
kvinnor tagit steget att börja studera
eller vidareutbilda sig i engelska under

med hjälp av projektet. De har även gjort
studiebesök på ett flertal arbetsplatser.
Ett av åren på den internationella
kvinnodagen som är den 8 mars besökte
den svenska projektledningen Kragujevac. Dagen hedrades genom att dela ut
blommor och flygblad på stadens torg
som beskrev projektet och varför det är
viktigt med jämställdhet. Detta har fått
genomslag i serbisk press och i tv.

Klubbar byter erfarenheter
Fackligt klubbutvecklingsprojekt är
ett samarbete mellan fackklubbarna på

Volvo Torslanda och Fiat Auto i Kragujevac, Serbien.
Syftet med det här projektet, som
sträckte sig över tre år, var att utveckla
det fackliga arbetet på Fiat i Kragujevac
samt med dess underleverantörer.
Under våren besökte en delegation
från fackklubben på Fiat avdelningen
och Volvo verkstadsklubb. Under hösten
genomfördes ett seminarium i Kragujevac. Temat var organisationsfrågor.
15 personer från Fiatklubben deltog på
seminariet som leddes av representanter
från Volvo Verkstadsklubb.
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[ SAMHÄLLE ]

Missbruk på arbetsplatse
Misstänkt missbruk?
Här något att hålla koll på:
• Minskat intresse för arbetet och
sämre arbetsprestationer.
• Förändrat beteende, till exempel
osäkerhet, misstänksamhet och
aggressivitet
• Avvikande uppträdande, bjuder till
exempel på alkohol för att få dricka
själv, slarvar med hygienen eller
drar sig undan.
• Onormal frånvaro, tänjer på ﬂextid,
lämnar arbetet tillfälligt då och då,
ständiga ursäkter för sen ankomst.
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Du kommer en dag till arbetet
och är helt uppenbart berusad. Andedräkten stinker utav
gammal öl och de omkring dig
känns störande. Som vanligt så
går du fram till din arbetsstation och antar dagens ﬁght om
att få jobbet gjort. Det går inte
lika bra som vanligt. Du ﬁpplar
och fumlar. Till slut så kommer din chef fram och undrar
vad som är fel. Chefen känner
genast av din andedräkt och
ber dig komma in på kontoret
för samtal.
Vad kan du vänta dig av det?

Kan du sägas upp? Ja, det kan du
faktiskt. Viktigt är att du kopplar in ditt
fack direkt.
Faktorer man tar hänsyn till är om
det är en engångsföreteelse eller upprepad misskötsel. Man tittar på det antal
år du varit anställd och hur du har
fungerat i allmänhet. En uppsägning ska
dock alltid vara sakligt grundad.

Insatser för tillfrisknande
Om det visar sig att du faktiskt har
problem med alkoholen och att det är ett
beroende, så kan situationen bli en helt
annan situation.
Ett beroende av alkohol, klassas som
en sjukdom. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar träder in och din arbetsgi-

en – hur hanterar vi det?
vare är skyldig att göra insatser för ditt
tillfrisknande. När arbetsgivaren har
medverkat till och dokumenterat insatser som till exempel; behandlingshem
och omplacering till ett annat arbete,
kan det bli fråga om uppsägning om
detta inte har fungerat. Likaså om en
anställd vägrar att ta emot hjälp för att
komma ur sitt missbruk.
Att behålla sin anställning ses av
Arbetsdomstolen som en faktor som kan
motivera tillfrisknande och ska därför
inte i första taget undanryckas.

Risk att bli uppsagd
Vanligt är att du får sjukskriva dig när
missbruk upptäcks och genom vårdcentralen få åtgärder för att kunna bli

frisk. Din arbetsgivare ska då hålla
kontakt med dig och följa hur det går.
När ett lyckat resultat uppnås, så kan
du komma tillbaks till jobbet. Ibland till
andra likvärdiga arbetsuppgifter. Men,
om arbetsplatsen är liten och dina gamla
arbetsuppgifter inte fungerar längre och
inga andra finns att få, så kan du trots
allt bli uppsagd.

Ditt och arbetsgivarens ansvar
Alkohol och narkotika är lika inför lagen
när vi talar om missbruk. Det är ganska
ovanligt att någon blir uppsagd för sitt
missbruk utan att insatser har gjorts
för att ta sig ur det. Det finns fall där en
enskild som är påverkad, utsatt andra
för allvarlig fara.

Arbetsgivarens ansvar är arbetsplatsinriktat. Detta kan tyckas snöpligt, då
roten till sjukdomen oftast botas genom
att tag i de sociala och psykologiska faktorer som finns. Missbruk ger ofta starka
skam- och skuldkänslor, vilket gör att
det döljs.

Att dölja sitt missbruk
En del skärper sig extra mycket för att
dölja sitt missbruk. Den drabbade kan
dessutom ha väldigt svårt att erkänna
både för sig själv och för andra varför det
har blivit som det har blivit. Berusningsmedel av olika typer är ofta en flykt ifrån
verkligheten, något man tar till för att
slippa ta tag i de verkliga problemen.
Annelie Nilsson
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Fackligt studieutbud
för medlemmar utan fackliga uppdrag
Är du intresserad av att gå en facklig kurs? Se här om du hittar något som
verkar intressant!
Som vanligt när det gäller fackliga studier så anmäler du dig via Studieorganisatören på din arbetsplats eller på mail goteborg@ifmetall.se
- skriv Studier i ärenderaden, eller via telefon 031-774 32 11.
Vecka Datum

Kursnamn

Målgrupp

Kursplats

38
38
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48

55 + medlemsutbild. äldre medlemmar
Stress och vila
Nazismens framväxt
Facklig introduktion
Medlem i facket
Medlem i facket
Om Facket
Påverka Dig arbetsmiljö
Fairtrade konferens
Facklig introduktion bemanning
Fackets försäkringar
Marcello-dagen
Lagar och avtal
Fotbollsturnering
Jämställdhet för medlemmar
Från vaggan till graven
Facklig introduktion
Medlem i facket
Om Samhället
Vår trygghet
Om Främlingsﬁentlighet
EXPO-konferens
Blivande föräldrar
Hur påverkar jag den lokala politiken?
Facklig introduktion bemanning
Med livet som insats
Facklig introduktion
Bowlingturnering
55 + medlemsutbild. äldre medlemmar
Om Global Rättvisa

AM
AM
AM
MU
MU
MU
MU30
AM-SO
AM
AM
MU
AM
MU
AM
MU
AM
MU
MU
MU30
AM
MU30
AM
AM
AM
MU
MU-SO
MU
AM
AM
MU30

SKF
Kristinedal
SKF
SKF
SKF
Mölndal
Gbg
SKF
SKF
Gbg
SKF
SKF
SKF
Gbg
SKF
SKF
SKF
SKF
Gbg
SKF
Gbg
SKF
Kusten
Kusten
SKF
SKF
SKF
Gbg
SKF
VFHS

19-21 sep
22 sep
29 sep
30 sep
3-5 okt
3-5 okt
4-5 okt
6 okt
7 okt
8 okt
10-12 okt
14 okt
17-19 okt
22 okt
24-26 okt
27 okt
28 okt
31 okt –2 nov
2-3 nov
7-9 nov
9-10 nov
10 nov
14-15 nov
17 nov
18 nov
21-23 nov
25 nov
25 nov
28-30 nov
29-30 nov

Sista anmälning

12 aug
12 aug
19 aug
19 aug
26 aug
26 aug
26 aug
26 aug
26 aug
26 aug
2 sep
2 sep
9 sep
9 sep
16 sep
16 sep
16 sep
23 sep
23 sep
7 okt
5 okt
7 okt
7 okt
7 okt
7 okt
14 okt
14 okt
14 okt
21 okt
21 okt

Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, MU30 = medlem under 30 år samt
AM-SO = Alla medlemmar utom Skyddsombud
Kursplatser: SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Furirsgatan 1 i Göteborg. Kristinedal = Kristinedals träningscenter i Gamlestan. Mer information på www.kristinedal.nu/. Kusten = Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg. Mer information på
www.hotellkusten.se VFHS = Viskadalens Folkhögskola i Seglora, mellan Borås och Göteborg. Mer information på
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[ KULTUR & ORGANISATION ]

VAR MED OCH PÅVERKA
Bok
Nordkorea – nio år på ﬂykt
från helvetet
Av Eunsun Kim
Diskussionsmaterial

inför kongressen
NOMINERINGAR TILL
FÖRBUNDSSTYRELSEN
OCH ANDRA FÖRBUNDSUPPDRAG INFÖR IF METALLS
FJÄRDE ORDINARIE KONGRESS, 19-22 MAJ 2017
PÅ SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG
1

Enskilda medlemmar, klubbar och avdelningar inom IF Metall har rätt att nominera tillförbundsstyrelse, förbundsrevisorer och lönekommitté.
Även ersättare ska nomineras.
Förbundets kongressvalda valberedning utlyser nominering av kandidater till:
a) förbundsordförande, b) vice förbundsordförande, c) förbundssekreterare,
d) avtalssekreterare, e) 13 ledamöter i förbundsstyrelsen som är verksamma i
produktionen, f) tre revisorer, g) tre ledamöter i centrala lönekommittén som
är verksamma i produktionen, h) 26 ersättare för ledamöter i förbundsstyrelsen
som är verksamma i produktionen*), i) sex ersättare för förbundsfunktionärerna
i förbundsstyrelsen, j) tre ersättare för revisorer, k) tre ersättare för ledamöter i
centrala lönekommittén som är verksamma i produktionen.
Nomineringsförslagen ska innehålla följande uppgifter:
Uppdrag som nomineringen avser, Vem/Vilka som står bakom nomineringen,
namn, arbetsplats, telefonnummer samt e-postadress.
Utgångspunkt för valberedningens arbete
För att få en så bred representation som möjligt har valberedningen tagit ställning till ett antal kriterier som ska vara vägledande för arbetet.
· Könsmässig fördelning – enligt handlingslinjerna som beslutades på 2014 års
kongress ska målet minst 30 procent kvinnor i beslutande och rådgivande
organ vara uppfyllt 2017.
· Geograﬁsk och branschmässig hänsyn.
· Relation mellan små och stora företag.
· Åldersstruktur – stimulera föryngringsprocessen.
· Etnisk bakgrund.
· Kompetens och intresse hos de nominerade
Nomineringarna skickas till:
IF Metall Göteborg
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 1
41304 Göteborg
E-post: goteborg@ifmetall.se
Nomineringarna skall vara avdelningen tillhanda senast 14 oktober 2016.

Mamma, jag väntar på dig. Jag har
väntat i sex dagar nu. Jag känner att
jag snart kommer att dö. Varför kommer du inte?
Eunsun Kims pappa har dött. Hennes mamma och syster har gett sig av
för att leta efter
mat. De lovade att
komma tillbaka
om två eller tre
dagar. Eunsun
är ensam i den
tomma lägenheten i Eundeok, en
liten industristad
som ligger i Hamgyong-provinsen i
Nordkorea.
Året är 1998,
Eunsun är elva år,
det är svält i Nordkorea, och hon vill
inte dö utan att lämna något efter sig.
Hon skriver ett testamente.
Nio år senare når hon och hennes
mamma och syster friheten i Sydkorea.
Då har de blivit tagna i Kina och blivit
tillbakaskickade till Nordkorea, suttit i
fångläger, ﬂytt till Kina igen, levt som
illegala invandrare under slaveriliknande förhållanden och till slut bestämt sig
för att försöka korsa den mongoliska
öknen.
- Jag vill berätta om det jag har varit
med om för att ge röst åt de miljoner
människor som dör i tystnad i Nordkorea, säger Eunsun Kim. Mitt folk lever
helt isolerat i en stängd värld. Till och
med efter att jag kom till Sydkorea
behövde jag tid för att förstå sanningen
jag kunde inte tro att Kim Jong-il var
en cynisk diktator. Vi får inte bli upprörda över att människorna i Nordkorea
inte protesterar. De vet inte hur illa de
har det.
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[ JÄMSTÄLLDHET ]

Vad har ni och
HBTQ-rörelsen
West Pride-festivalen gick av stapeln
den 8 juni och pågick fram till den 12
juni. LO hade i vanlig ordning ett tält
som var bemannat av förtroendevalda
från de olika fackförbunden i LO kollektivet. Adrian Avdullah, Katarina
Bosetti Kristofersson och Markus Hallén från avdelningens jämställdhet och
mångfalds kommitté såg det som en
självklarhet att vara med och representera IF Metall och avdelning 36.

Adrian

Katarina
Markus

Varför är det viktigt för er att stå här?
Markus Hallén:
– HBTQ-rörelsen är väldigt viktig för
mig för jag tror att om vårt samhälle ska
kunna utvecklas så måste alla individer
behandlas lika. Sverige har kommit en
bit på vägen men jag påminns ofta om
vi har en lång väg kvar att gå, och dessa
tillfällen till att försöka göra en skillnad
ser jag fram emot varje år. Många frågor
kom från ungdomar som skulle sommarjobba, vilket gav mig hopp om den
fackliga framtiden. Flera av dem var helt
ovetande om svenska arbetsvillkor och
de blev väldigt intresserade. Jag tycker
att alla borde besöka festivalen för här är
det bara 100% kärlek och positiv energi.

Katarina Kristoffersson:
– Allt engagemang i mänskliga rättigheter är viktigt, Framför allt känner jag
att vi inom Fackföreningsrörelsen måste
visa att vi är till för alla medlemmar oavsett kön eller icke kön, vem hen älskar
eller hur en väljer att identifera sig. För
att vi inom IF Metall ska kunna bli en
inkluderande förening så måste vi också
vara delaktiga och synliga på fler platser
än de arbetsplatser vi organiserar.
Adrian Avdullahu:
– För oss som facklig organisation så
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vi med
att göra?
handlar det om alla människors lika
värde och jag anser att det är en självklarhet att jag som förtroendevald står
upp för det, hela idén med vår organisation bygger just på dem grunderna –alla
människors lika värde. Att få möjligheten att få vara här och diskutera allt
från facklig-politiska frågor till normer
och strukturer är början till att kunna
förändra samhället till den förändring
man vill.
Idé och syfte med festivalen:
West Pride är en gratis kulturfestival
som skapar trygga mötesplatser för hbtqpersoner och som lyfter upp normkritik
och hbtq-personers livssituation genom
konst och kultur. Festivalen riktar sig i
första hand till hbtq-personer i Göteborg
och Västra Götalandsregionen, men även
till en bredare allmänhet nationellt och
internationellt.

Ett öppet samhällsklimat
Vårt syfte är att synliggöra en mångfald
av uttryck genom att samordna och
arrangera konst och kultur. Vi skapar
mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill
uppmuntra till ett öppet samhällsklimat
som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning,
könsidentitet och/eller -uttryck.

Festival som får effekter
Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för
positiv förändring lokalt och globalt.
Genom att skapa mötesplatser för
människor och organisationer kring
konst, kultur och hbtq-frågor får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats
i tid och rum.
Adrian Avdullahu

– Inom avtalsområde Svemek ﬁnns
inget regionalt skyddsombud, säger
Ronny Svensson, arbetsmiljöansvarig
på IF Metall Göteborg. Företag och
anställda kommer att fördelas på
övriga regioner inom avdelningens
regionala skyddsverksamhet.

ARBETSMILJÖ

]

Kollektivavtal
SVEMEK
1 juni 2016–31 maj 2017

SVEMEK-avtalet

1

Kontakt med IF Metall Göteborgs skyddsverksamhet
Ordförandes namn och telefonnummer till regionerna inom avdelningens
skyddsverksamhet
Hisingen
Mölndal/Härryda
Nordost/Centrum
Väst
Bilklubben

Ordförande Koce Anakijoski
Ordförande Kjell Johansson
Ordförande Steve Norrman
Ordförande William Frandsén
Ordförande Tommy Andersson

031-323 50 34
031-794 90 11
070-537 23 03
0707-88 07 98
070-569 16 36

Förändringar i
den regionala
skyddsverksamheten
Smidessektionens regionala skyddsverksamhet upphörde i våras. I stället
tar avdelningens regioner över verksamheten.
Smidessektionen består av cirka 80
företag med kollektivavtal vilket innebär
att förändringen berör cirka 250 medlemmar.
– Det finns små och lite större företag
inom smidessektionen, varav fem med
klubb, säger Ronny Svensson.
Region Mölndal/Härryda är en av
avdelningens fem regioner som fått drygt
ett 20-tal nya arbetsplatser att besöka i
sin region.
– Det har varit intressanta och givande möten med de smidesarbetsplatserna
som jag har haft Introduktionsbesök
på nu under våren. Vi har haft många
bra samtal med medlemmar och chefer,
säger Björn Ivarsson som är regionalt

skyddsombud och även klubbordförande
på Unnicarrier Manufacturing Sweden
AB.
Under 2016 är det tänkt att den
ordinarie region-/skyddsverksamhet ska
börja fungera, med skyddsronder, medlemsmöten och facklig information. Det
blir givetvis fler företag och mer besök
att planera in för de olika regionerna.
– Med en omorganisation blir det
alltid nya saker att gå igenom och sätta
sig in i. Det blir en del nya avtal att läsa
in sig på, Då vi inte haft hand om smidesföretag inom region Mölndal/Härryda
tidigare. Självklart ska vi se till att sätta
oss in det så snart det är möjligt. Vi både
hoppas och tror att vi kommer få ett bra
samarbete med smidesarbetsplatserna
vi nu fått till oss regionerna, säger Björn
Ivarsson.
Tomas Angervik
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Information till arbetslösa
Om det är första gången du är arbetslös
Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft
ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:
Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första
arbetslösa dag. Det är
endast de dagar du är
anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning för från a-kassan.
Även om du slutat din
anställning på egen begäran skall du anmäla dig
på arbetsfördmedlingen
första arbetslösa dagen.

Efter att du har påanmält dig som arbetslös
på AF, måste du även
ansöka om din arbetslöshetsersättning hos
din a-kassa. Detta gör
du genom att skicka in
kassakort. Det ﬁnns två
tillvägagångssätt:

Skicka in dina intyg
till a-kassan
(IF Metalls arbetslöshetskassa, FE 67,
930 88 Arjeplog).
Beroende på vad du
gjort före arbetslösheten ska olika
blanketter skickas
in till a-kassan – se
rutorna bredvid.
I vilket fall som
helst ska blanketten ”Anmälan om
arbetslöshet” som
du får på Arbetsförmedlingen skickas in
till a-kassan.

Innan jag blev arbetslös…
… ARBETADE JAG
Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten
”Arbetsgivarintyg ”. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast
arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid
och frånvaro måste fyllas i på intyget. Arbetsgivarintyget måste
skickas in i original. Om du haft ﬂera anställningar ska ett intyg
per anställning utfärdas.

… STUDERADE JAG
Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade
ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från
skolan.

… HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN
Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta
ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan.

… I ÖVRIGA FALL
Ta kontakt med din
handläggare för
rådgivning.

1. Fyll i korten elektroniskt.
På vår hemsida: www.ifmetall.se/akassan kan du med e-legitimation/bankID logga in på ”Mina sidor”.
Förutom att deklarera kassakort kan du även se annan information om ditt ärende.
2. Fyll i papperskort manuellt.
Ring din a-kassa och beställ kassakort i pappersform som skickas hem till dig. Dessa fyller du sedan i och
skickar till den adress som är angiven på kortet.

Om du skulle bli arbetslös igen
Om du haft uppehåll i din ersättning från a-kassan i mindre än 52 veckor, så behöver du ej
skicka in intyg som du redan skickat in en gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du
gjort sedan du hade ersättning från a-kassan senast. Se punkt 2 för vilka intyg som behövs.

Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda
och skicka in dom till a-kassan. Arbetsgivarintyget måste
skickas in i original. Om du har frågor kring vilka blanketter
som behövs är du välkommen att kontakta oss på a-kassan.

Kassakortet är din ansökan om ersättning. Kassakortet består av två veckor
och ska fyllas i samt skickas in så snart
dessa två veckor har passerat.

Dag 1-15
Susanne Karlsson
031-13 44 25
Dag 16-31
Anette Johansson
031-13 57 30
ÖPPETTIDER FÖR TELEFON SAMT BESÖK:
Måndag-torsdag 9-12 och 13–16.
Fredagar 9-12.

Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-556 00 450.
Där kan du bland annat ﬁnna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen, din utbetalning och återstående ersättningsdagar. Du kan också få information och även fylla i dina kassakort via Internet. Adressen är: www.ifmetall.se/akassan > Logga sedan in
på Mina sidor.

www.ifmetall.se/akassan
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Ingen vinnare
– bara förlorare
Den 23 juni röstade britterna om sitt
medlemskap i EU. Dagen efter stod det
klart att Brexit-sidan vunnit omröstningen.
Den chockartade stämningen som rådde i
Bryssel dagarna efter valresultatet har lagt
sig. Men den bittra eftersmaken ﬁnns kvar.
Valresultatet var jämnt och givetvis måste
vi acceptera utslaget.

Rökta blåmusslor med
lime och chilivinägrett
Den här gången vill jag
dela med mig av ett
riktigt härligt grillrecept
som förlänger sommarkänslan lite.
Det här behöver du
och så här gör du.
Ingredienser
1 kg färska blåmusslor
3 st Lime
1 dl persilja
1,5 dl olivolja
2 st vitlöksklyftor
1 spansk peppar
Salt och svartpeppar

Bered musslorna
Putsa rent musslorna och ta bort skägget
om det ﬁnns.

Tänd grillen
Tänd kolen och placera den sedan längs
med ena halvan på grillen för att få en indirekt grillning.Blötlägg ca 1,5 näve rökﬂis
av valfri smak (t ex Hickory, Äpple eller
Körsbär) i ca 30 minuter.

Under tiden gör du vinägretten.

Vinägretten
Blanda i rivet limeskal från 1 lime och
pressa sedan ner saften från 2st lime.
Tillsätt riven vitlök, olivolja, ﬁnhackad
spansk peppar, salt och svartpeppar.
Vispa ihop vinägretten så den sätter sig.
Häll sedan i den hackade persiljan.

Rökﬂisen
När du fått till en ﬁn glöd på kolen är det
dags att lägga på rökﬂisen över glödbädden. Lägg sedan på musslorna på andra
halvan utav grillen så att det inte ligger
någon glöd under musslorna. (Indirekt
Grillning) Lägg på två halvor lime nära
glöden. Sätt på locket och grilla i ca 10-12
minuter tills musslorna öppnat sig.
Musslor som inte har öppnat sig under
grillningen slängs då dem kan vara dåliga.
Behåll locket på under hela grillningen!
Pressa på limen över musslorna och
blanda sedan ihop med vinägretten.
Servera gärna musslorna med ett gott
bröd till.

Som varm anhängare av EU-samarbetet
beklagar jag ändå resultatet. I Storbritannien är det de unga som nu kommer att få
sona för den äldre generationens protektionistiska iver. Bland väljare under 25 år
röstade 75 procent för att stanna kvar i
EU. Jag sympatiserar också starkt med våra
partikamrater i Labourpartiet och våra kollegor i den brittiska fackföreningsrörelsen
som har arbetat hårt för ett annat valresultat. De kortsiktiga konsekvenserna av
Brexitomröstningen kom blixtsnabbt i form
av politisk turbulens i Storbritannien och
starka reaktioner på de ﬁnansiella marknaderna. De mera långsiktiga följderna
kommer att bli synliga längre fram.
EU-samarbetet står inför stora utmaningar framöver. Resultatet av Brexitomröstningen gör inte denna situation lättare.
EU är inte felfritt men det är min fulla
övertygelse att det är bättre att vara med
och påverka än alternativet att stå utanför.
Samarbete gör oss starkare och när vi efter
förhandlingar till slut kommer överens, är
EU en röst att räkna med – även i globala
sammanhang. Tillsammans kan vi lösa problem som enskilda stater, stora som små,
aldrig kommer att kunna tackla ensamma.
Detta måste vi ha med oss när vi nu går
mot höst med mörkare
och kallare tider.

Olle Ludvigsson (S)
EU-parlamentariker
Medlem i IF Metall
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Välkommen till Gullholmen
På vackra Gullholmen ligger anläggningen Gullholmsbaden. Där äger
IF Metall Göteborg, fyra stugor, i en
fantastisk miljö! Gullholmsbaden är
perfekt för dig som vill ha det lilla
extra. Stugorna hyrs ut året runt, både
veckovis och helger.
Husen är lagom för fem personer. De är
moderna och utrustade med el, vatten,
kyl/frys, TV, dusch och wc. Allt man kan
tänkas behöva för några dagar i lugn och
ro.
I anläggningens huvudbyggnad finner
du en restaurang med en vacker utsikt
mot havet. Där erbjuds god mat till
humana priser och restaurangen är känd

bland annat för sin läckra skaldjursbuffé. Under vinterhalvåret finns även
en pub öppen vid olika tillfällen.

Information och bokning
Är du intresserad av att hyra en stuga,
gå in på avdelningens hemsida www.
ifmetall.se/goteborg för att hämta en
ansökningsblankett. Eller ring till avdelningen på telefon 031-774 32 11 för
hjälp och information.

att
Välkommen en
lm
besöka Gullho kärgårdsmiljö!
s
– en genuin

IF Metalls innebandyturnering avgjord
Lördagen den 21 maj öppnade IF Metalls Ungdomskommitté upp portarna
på Prioritet Serneke Arena och välkomnade medlemmarna att delta i IF
Metalls Innebandyturnering 2016.
Dagen bjöd på bra uppslutning, schysst
lagspel och mycket spelglädje. Till slut
stod Flödessvinen från Volvo Trucks
Tuve som värdiga segrare. Som vanligt
kanske man kan säga även om de i år
bjöds tuffare motstånd.
De som medverkade tyckte att turneringen var lyckad och att det var skoj
att möta lag inom samma fackförbund.
Dessutom ansåg många att det är bra för
lagkänslan att göra en fritidsaktivitet
utanför arbetet tillsammans med sina
arbetskamrater.
Carin Gerefalk

Flödessvinen från Volvo Trucks
Tuve blev segrare i årets innebandyturnering
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[ TÄVLA OCH VINN! OM INNEHÅLLET I MAGASINET ]

Fråga 1. På Göteborgs Arbetares Folkhögskola (GAF) kan fackligt
förtroendevalda gå en facklig politisk spetsutbildning. Hur lång
är utbildningen?
1 14 dagar
X 3 år
2 1 år
Fråga 2. Nästa år, 2017 hålls IF Metalls fjärde ordinarie kongress,
under vilken månad?
1 Februari
X Maj
2 September
Fråga 3. Vem har rätt att skriva motioner, nominera till uppdrag
och kongressombud?
1 Avdelningen
X Fackklubbar
2 Alla medlemmar

Fråga 4. Ungdomskommittén arrangerar i oktober en fritidsaktivitet? Vilken?
1 Innebandyturnering
X Fotbollsturnering
2 Badmintonturnering
Fråga 5. Har du koll på de nya lagarna? Vilken sjukvård blir
avgiftsfri framöver?
1 Tandvård
X Fotvård
2 Mammograﬁ
Fina Priser
1:a pris – Årskort på Universeum, för max 2 vuxna och 3 barn
2:a pris – två biobiljetter
3:e pris – två biobiljetter

Svara på frågorna i Quizen senast den 31 oktober 2016. Skicka den rätta raden via mail
goteborg@ifmetall.se eller gilla avdelningens Facebookssida och svara med ett meddelande på Facebook.
[ TÄVLA OCH VINN! OM POLITIK ]

Vinnare i Quiz nr 2/2016
Vi ﬁnns på Facebook
och ifmetall.se/goteborg

1:a pris
En vecka i stuga på Gullholmen och en halvårs
prenumeration på Ny Tid
Soﬁa Larsson, Lernia Bemanning
2:a pris
En halvårs prenumeration på Ny Tid
Christer Hall, Volvo PV
3:e pris
En halvårs prenumeration på Ny Tid
Madeleine Jöhnsson, SKF

Rätt rad:
1. X
2. 1
3. X
4. 2
5. 1

Fina priser!
1:a pris
En vecka i stuga på Gullholmen och en
halvårsprenumeration av Ny Tid.

2:a och 3:e pris
En halvårsprenumeration av Ny Tid.
Svara på frågorna i quizen senast
den 1 juli 2016.
Skicka den rätta raden via mail
goteborg@ifmetall.se eller gilla vår
Facebooksida och svara med ett meddelande på IF Metall Göteborgs Facebooks sida.
Vinnare i tävlingen om
jämställdhet Magasinet 1/2016
Wictor Lindgren, Studerandemedlem.
Vi säger grattis till två stycken entréårskort
på Liseberg.
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Fråga 1
Vad gjorde regeringen med a-kassan
under hösten 2015?
1, Sänkte ersättningen a-kassan.
X, Höjde ersättningen i a-kassan.
2, Höjde avgiften i a-kassan.
Fråga 2
Vad gjorde regeringen i vintras med den
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen?
(Den som gjorde att människor blev utförsäkrade)
1, Tog bort den helt.
X, Förlängde den.
2, Kortade ner den.
Fråga 3
Regeringen gav 105 stycken vallöften, hur
många av dem har genomförts eller är på
väg att genomföras?
OBS! Tävlande måste vara medlem i IF Metall.

1, 105.
X, 97.
2, 43.
Fråga 4
Vilken fråga är viktigast för regeringen?
1, Ge bidrag.
X, Skatten.
2, Jobben.
Fråga 5
Vad innebär den lagförändring i LAS
(lagen om anställningsskydd) som börjar
gälla från 1 maj 2016?
1, Mindre missbruk av visstidsanställningar.
X, Att visstidsanställningar blir normen på
svensk arbetsmarknad.
2, Att det blir lättare för arbetsgivarna att
missbruka visstidsanställningar.

[ KORSORDET ]
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F SMYCKE
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I ... TAL ÄR
OFTA ETT
ENKLARE SÄTT
ATT SÄGA DET

Bilder från Långshyttans älgpark i Dalarna

STYR OCH STÄLLER TALA
PÅ TIDNINGEN
TYST
EKONOMIBYGGNAD PÅ ELAKT
PÅ LANDSBYGDEN SÄTT

FINNS KRAFT
FÄRDIG ÖVERSTEI
PRÄST I
NATUREN
GT

EGENKLANG,
FÖRSTÅENDE
GENSVAR

NOBEL
BRITT
UTAN ETT
UPPSLAG

GJORDE
MAN PÅ
APOTEKSVÅG
TIO

KAN
AVSE
NYANS

OHYRA
I MATEN
FORNA
NORDBOR
KAN
FORMA
TEXTER

DEN ÄR EN
EGYPTISK
SAGOVARELSE
KLUMP

GJORDES
VÄL LAG
FÖRE
MATCH

VISAR
GRÄNS
MUSLIMSK
DOMARE

MÅLAR MED

GJORDE
DE MED
YXAN
SNILLE

VRIDBAR
DEL I
KRAN
SPRED

KALLAS GENOMSTÖRRE SKINLIG
TÄVLING FÄRG

KONTAKTA

VANA
MED
PRATAT
MAGISKT EN MASSA
INNEHÅLL GOJA
VILL
GÄRNA
KAVATA
SMÅ
ÄR DET
ÄR EJ
MODERNA
BEREDD
ATT GE
YTBEMED SIG
HANDLA

STÅR PÅ
SPANIENBIL
IOWA
POSTALT

ÄR TING
SOM
KVITTAR
RASTPLATS

BRUKAR
DE VARA I
KÄRLEKSDRAMER
LITTERÄR
TEMPELRIDDARE

TILLKÄNNAGETT
GJORDE
MAN VID
HYSSJ?

LÄSER
EN DEL
TROENDE
UTÖVAT

TON
JAMES –
FILMLEGEND

BRYTS
MED
DRINK?
SINNLIGHET

GJORDE
INLEDER BRUKAR
TILL- TAGEN
MÅNGEN VÄN
HÄFTIGT
MÖTESSATS GÅENDE
FARKOST

VÄRMER
STRUPAR
SES BÄST
I LUFTEN

SPORPULVER
USELT
BETYG

GENOMSKINLIG

TYP AV
BORD
REST VID
JÄSNING
SKOTSK
FÖRLED
FÖR SON

ENERGIMÅTT
NYTTJAR
CELLIST

HAKE SKOTTE
KAN
OCH
HINDER VARA
DET

ÄR DET
ÄLSKVÄRDA
UTGER

LAGLÖSHET

LUNNEFÅGELN
ÄR EN

KLOCKA GÖR
HAN KAN MAN JU
VARA EN TERMOLEKTOR METRAR
KAN
HAKAN
ARTISTOMBUD

VILL FÅ
FOLK I
ARBETE

FORM AV
SKYDD
FORM AV
SPÅR

SAMMANSMÄLTAS
ISLAM
ÄR EN
STYRMEDEL
KOLLADE
YTLIGT

VILL NOG
DE UNGA
SÄTTA

ERBJUDS
PÅ KROG
SPELINSATS
DEN ÄR
ÄGGLIK
KUNGAR
HADE EN

FRASANDE
VÄV

BLIR
IBLAND
BRÖDSKIVAN
VARLIG

KRUKVÄXT
MED
VACKRA
BLAD
JAMAICAMUSIK –
OCH
ÄMNAR
INLEDER
EN RAD
MED
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POSTTIDNING B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus,
Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg

Foto: LO-distriktet i Västsverige

– För många sommarjobbare
är mötet med oss deras första
möte med facket, säger
Caroline Holmeberg,
ordförande i ungdomskommittén och uppsökare.

De får unga på sommarjobben
att känna till sina rättigheterr
Äntligen sommar och för många unga
innebär sommaren också arbete. Glada
och förväntansfulla över att ha fått
ett jobb lämnar de hemmets trygga
vrå för att ge sig ut på arbetsmarknaden. – Det är blir tyvärr inte alltid
som ungdomarna har tänkt sig, säger
Sebastian Borssén från avdelningens
ungdomskommitté och en av dem som
medverkade som uppsökare i ”Facket
på sommarjobben”.
Varje år, i juni, genomför LO tillsammans med SSU aktiviteten ”Facket på
sommarjobbet”. Syftet är att informera
unga sommarjobbare om deras rättigheter såväl som skyldigheter på sin
arbetsplats.
– Vi har fotpatruller som tar sig runt
i centrum och uppsökarna tar sig med bil
ut till kranskommunerna. Ett tält står
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uppställt och bemannat i Brunnsparken,
där det finns möjlighet att ställa frågor,
säger Caroline Holmeberg, ordförande
i avdelningens ungdomskommitté och
uppsökare.

inte känner till facket men också för att
de är tillfälligt anställda och tror inte att
det är någon idé. Många är trots dåliga
villkor tacksamma över att ha ett jobb
och ”vill inte ställa till med något”, säger
Caroline Holmeberg.

Både ungdomar och föräldrar
Till tältet i Brunnsparken kommer inte
bara ungdomar utan även många föräldrar kommer för att fråga om sina barns
sommarjobb.
– För många sommarjobbare är detta
uppsökeri deras första möte med facket.
Att insatsen behövs råder inget tvivel
om, säger Caroline Holmeberg.
Sommar- och extrajobbare hör till
dem som ofta råkar illa ut på arbetsmarknaden. De är samtidigt en grupp
på arbetsmarknaden som inte går med i
facket.
– Säkert mycket på grund av att de

Varje år förekommer olagliga villkor
Varje år hittar uppsökarna nya fall med
anställda utan anställningsbevis och
olagliga arbetsvillkor, brott mot kollektivavtal eller att arbetsmiljön är farlig.
– Facket vill med aktiviteten uppmärksamma arbetsgivarna som inte följer de lagar och regler som finns. Facket
vill informera de anställda om medlemskapets värde och se till att ungdomar
på arbetsmarknaden känner till både
sina rättigheter och skyldigheter, säger
Sebastian Borssén.
Carina Cajander

