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VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG? 

 

På vissa kurser ersätts förlorad arbetsförtjänst av avdelningen, andra ersätts 

genom utbildningsstipendium från antingen IF Metall eller LO och på 

ytterligare några utbildningar står din arbetsgivare för lönen. Fråga oss så 

hjälper vi dig. 

 

STUDIEFONDEN 

 

Har du under året deltagit i någon utbildning som står utanför fackliga studier 

och där du haft kostnader för litteratur eller kursavgifter? Då kan du söka 

medel från vår studiefond, du kan som mest få 2500kr i ersättning från fonden. 

Kontakta avdelningen för ansökningsblankett. Ansökan måste vara avdelningen 

tillhanda senast den 31 december det år du haft kostnaderna. 

 

ANMÄLAN TILL UTBILDNING 

 

Anmälan till utbildningarna gör du antingen per telefon till 060-13 49 70 eller 

per mail till postbox.avd06@ifmetall.se 

Om du vill anmäla dig per mail så kom ihåg att skriva ditt namn, 

personnummer, vilken kurs det gäller och när du vill gå. Om du vill gå en Bättre 

arbetsmiljö, BAM eller Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM vill vi också ha 

faktureringsadressen till det företag du arbetar på. 

Om du får förhinder, kom ihåg att avanmäla dig till avdelningen senast 14 

dagar innan kursstart, annars debiteras avdelningen kursavgiften. 
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MEDLEMSUTBILDNINGAR 

 

Alla medlemsutbildningar riktar sig till dig som inte har något fackligt 

förtroendeuppdrag men som vill lära dig mer om fackföreningen. Många av 

dessa utbildningar organiseras av ABF eller LO-distriktet och förlorad 

arbetsförtjänst betalas med stipendier från antingen IF Metall eller LO. 

Medlem i facket  24 timmar  ABF 

Den fackliga idén då och nu – en omvärldsanalys. Medlemskapets värde – Vad 

får jag för fackföreningsavgiften? Vilken idé är bärande idag och i framtiden för 

det fackliga arbetet. 

Facket i Samhället  24 timmar  ABF 

Tydliggöra fackföreningens ansvar och möjlighet när det gäller samhällets 

utveckling. Utbildningen ger en överblick över ideologier och politiska 

strömningar och hur de påverkar vårt samhälle. Tyngdpunkten är våra egna 

värderingar. Utbildningen ska även skapa en insikt och förståelse om villkoren 

för våra olika yrken och fackföreningar. 

Med livet som insats  24 timmar  ABF 

Varför är det viktigt att må bra och bry sig om sin arbetsmiljö? Vad finns det 

för samband och sammanhang för att må bra mellan dig och din arbetsmiljö? 

Hur påverkar dessa sidor varandra? Med livet som insats vänder sig till dig som 

vill påverka framtiden. Tillsammans lär vi oss att kartlägga nuet, analysera, 

åtgärda och att agera.  

Pengar för livet  24 timmar ABF 

Hur din ekonomi påverkas vid olika skeenden i livet och hur du kan förbereda 

dig. 

Feminism i arbetslivet 16 timmar  ABF 

En utbildning om hur patriarkala strukturer påverkar arbetsplatsen och 

samhället. 
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Om Facket  16 timmar  LO 

Grundutbildning i den fackliga organisationen, dina rättigheter och 

skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och 

på din arbetsplats. 

Om Främlingsfientlighet  16 timmar  LO 

Utbildningen tar upp arbetarrörelsens människosyn och värdegrund samt 

principen om allas lika värde och rätt. 

Om Samhället   16 timmar  LO 

Om Samhället är en ungdomskurs i LO ungs nya kurspaket som ger dig 

grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur 

välfärdsstaten är uppbyggd. Du får lära dig mer om ideologier och om varför LO 

samverkar med just Socialdemokraterna. 

Om Försäkringar   8 timmar  LO 

Utbildningen ger en grundläggande insyn i våra försäkringssystem. 

Utbildningen tar också upp det skydd du har via avtals- och 

medlemsförsäkringar.  

Medlem 55+    8 timmar  ABF 

En medlemsutbildning för dig som är på väg att lämna arbetslivet. 

Vad har jag för rättigheter som äldre arbetstagare? Hur stor blir min pension? 

Vad ska jag göra efter min pension? Hur har samhället organiserat 

pensionssystemet och andra samhällsinstanser- och hur påverkar jag för att 

förändra det jag inte gillar? 
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UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA 

 

Dessa utbildningar riktar sig till dig som är vald att företräda dina kamrater 

som förtroendevald i IF Metall. Att vara vald av sina kamrater är något att vara 

stolt över men det ställer också krav dig på att du ska ha goda kunskaper om 

ditt kollektivavtal, arbetsmarknadslagstiftningen och om vår organisation. 

Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad genom att gå de utbildningar 

som erbjuds dig som förtroendevald inom IF Metall. 

 

Vald på jobbet  24 timmar  ABF 

Vald på jobbet är en grundläggande utbildning för nyvalda fackliga företrädare. 

Kursen är tvärfacklig så du får möjlighet att träffa förtroendevalda från andra 

fackförbund inom LO-kollektivet. 

Agera   56 timmar               IF Metall  

Utbildningen ger dig som förtroendevald i IF Metall en bred grund att stå på för 

att kunna utföra sina förtroendeuppdrag på arbetsplatsen. Du får lära dig om IF 

Metalls organisation och värderingar, arbetsrätten och kollektivavtalet samt 

trygghetssystemen. 

Alla kan göra något  8 timmar   ABF 

Detta är en kurs om LO:s värderingar och om de rådande värderingarna i 

samhället. 

Kollektivavtalet  24 timmar               IF Metall 

Detta är en utbildning i vilken du lär dig att tolka och tillämpa bestämmelserna 

i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. För att vara kvalificerad till 

utbildningen ska du ha gått utbildningarna Vald på jobbet och Agera. 

Insikter   80 timmar LO 

Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin.  
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Lagar i arbetslivet  48 timmar               IF Metall 

På den här utbildningen får du lära dig om de lagar som reglerar svensk 

arbetsmarknad. Du får bl.a. lära dig viktiga regler i Medbestämmandelagen, 

Förtroendemannalagen, Lagen om anställningsskydd, Diskrimineringslagen, 

Semesterlagen, Studieledighetslagen m.m. För att vara kvalificerad för 

utbildningen ska du ha genomfört utbildningarna Vald på jobbet, Agera och 

Kollektivavtalet.  

Förhandlarutbildning 32 timmar                IF Metall 

Du får lära dig hur en förhandling går till, hur du utformar 

förhandlingsframställningar och förhandlingsprotokoll samt 

förhandlingsordning och tidsgränser vid olika tvister. Du får också lära dig hur 

man bör uppträda i en förhandling och genomföra praktiska 

förhandlingsövningar. För att vara kvalificerad till utbildningen ska du ha 

genomfört utbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i 

arbetslivet.  

Klubbstyrelseutbildning 32  + 8 timmar                  IF Metall 

Detta är en utbildning som IF Metall Mellersta Norrland speciellt tagit fram för 

att vidareutbilda våra klubbstyrelser i avdelningen. Syftet med utbildningen är 

att stärka den lokala klubben i dess arbete varför utbildningen utgår från 

klubbarnas specifika förutsättningar.  

Styrelseutbildning   16 timmar  ABF 

Detta är ABF’s styrelseutbildning och den innehåller grundutbildning för 

samtliga funktioner i styrelsen på klubb-, sektion- och avdelningsnivå. 

Skolinformatörsutbildning 16 timmar  LO 

En utbildning för dig som vill vara aktiv skolinformatör. Fokus ligger på praktisk 

träning med LO:s skolinformationsmaterial.  

Vad gör vi på sociala medier? 8 timmar  ABF 

En utbildning om hur man som förtroendevald kan och bör använda sociala 

medier. 
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UPPDRAGSUTBILDNINGAR 

 

Dessa utbildningar vänder sig till dig med ett specifikt uppdrag i din klubb, 

t.ex. kassör, studieorganisatör eller sekreterare.  

Kassör i klubbstyrelsen 24 timmar IF Metall 

En utbildning för kassörer i avdelningens klubbar. Samkörs med IF Metalls 

sekreterarutbildning. 

Sekreterare i klubbstyrelsen 16 timmar  IF Metall 

En utbildning för sekreterare i avdelningens klubbar. Samkörs med IF Metalls 

kassörsutbildning. 

Kassörsutbildning  8 timmar  ABF 

En grundutbildning för dig som är kassör i din klubb. 

Revisorsutbildning  8 timmar  ABF 

En grundutbildning för dig som är revisor i din klubb. 

Valberedareutbildning 8 timmar  ABF 

En utbildning för dig som är valberedare i din klubb. 

Sekreterareutbildning 8 timmar  ABF 

En utbildning för dig som är sekreterare i din klubb. 

Studieorganisatörsutbildning 32 timmar LO 

En utbildning för dig som är studieorganisatör, utbildningen är en del av LOs 

nya studiesatsning. 

Handledarutbildning 24 timmar LO 

En utbildning för dig som är eller ska bli handledare i fackliga utbildningar, 

utbildningen är en del av LOs nya studiesatsning. 
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ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR 

 

Dessa arbetsmiljöutbildningar riktar sig till dig som är skyddsombud eller 

huvudskyddsombud. 

Bättre arbetsmiljö   40 timmar ABF 

Bättre arbetsmiljö, BAM, är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya 

skyddsombud, arbetsledare och andra som arbetar med lokalt 

arbetsmiljöarbete. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 16 timmar ABF 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en utbildning i hur man organiserar 

arbetsmiljöarbetet. Deltagarna ska ha genomfört utbildningen Bättre 

arbetsmiljö, BAM. 
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CENTRALA UTBILDNINGAR 

 

Hållbart arbete  40 timmar IF Metall 

I denna utbildning går vi igenom grunderna för Hållbart arbete. Deltagarna får 

lära sig om arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesättning/lönesystem 

och jämställdhet på arbetsplatsen. 

Agitationsutbildning 32 timmar IF Metall 

Innehållet i utbildningen är värderingsövningar, metodträning i konsten att 

övertyga med retorik i tal och skrift, arbeta fram egna talarmanus till IF Metalls 

modell ”Verktygslådan” samt träna på- och framföra dem i grupp. 

Utbildningen är en processutbildning och syftet är att öka deltagarnas 

kunskaper om hur villkoren på arbetsmarknaden förändras.  

Efter genomförd utbildning ska deltagarna hjälpa avdelningen i dess 

organiseringsarbete. De utbildade agitatorerna ska aktivt argumentera och 

opinionsbilda för att mobilisera anställda/medlemmar både utanför och inne 

på arbetsplatserna. 

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som avdelningen handplockar. 

Rehabilitering  32 timmar IF Metall 

Målgruppen är förtroendevalda och ombudsmän som arbetar med 

rehabilitering. Syftet är att skapa en facklig helhetssyn på 

rehabiliteringsfrågorna.  

Högre försäkringsutbildning 64 timmar IF Metall 

Utbildningens målgrupp är trygghetsansvariga, försäkringshandläggare, 

försäkringsinformatörer, regionala skyddsombud och huvudskyddsombud. 

Utbildningen behandlar lagar inom socialförsäkringsbalken, bland annat 

arbets- och yrkesskadeförsäkringen, avtalsförsäkringar, arbetsmiljölagen, 

medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. 
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Mediautbildning   16 timmar  IF Metall 

För dig som har kontakter med media genomför nu IF Metall en 

tvådagarsutbildning där vi ena dagen fokuserar på hur man skapar publicitet 

och den andra dagen på medieträning. Du får träna på hur du hittar 

nyhetsvinklar och budskap som fungerar i media och praktiskt träning i hur du 

hanterar intervjusituationen. 

Avancerad förhandlarutb. 24 timmar IF Metall 

I den avancerade förhandlarutbildningen övas förmågan att via förhandlingar 

hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen på ett klokt och bra 

sätt. Utbildningen riktar sig till klubbordförande och andra förtroendevalda 

med stor erfarenhet av lokala förhandlingar. 

Olika tillsammans – steg 1 24 timmar IF Metall 

Kursen har som mål att ge deltagarna kunskaper om främlingsfientlighet och 

rasism och dess framväxt i Sverige. 

I kursen gör vi en historisk tillbakablick i främlingsfientlighet, rasism, 

antisemitism och islamofobi i dag. Vilka är de främlingsfientliga och rasistiska 

krafterna i Sverige och hur agerar de? Hur kontrasterar våra fackliga 

värderingar mot främlingsfientlighet och rasism? 

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda inom IF Metall och genomförs i 

samverkan med stiftelsen Expo. 

Ledarutveckling  80 timmar IF Metall 

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i IF metall med ledaruppdrag (, leder 

en grupp av andra förtroendevalda), som vill utveckla sitt ledarskap. 

Programmet består i att skapa förutsättningar att utveckla det personliga 

ledarskapet. Inriktningen är att understödja deltagarna att: 

- Leda, utveckla och företräda utifrån verksamhetens idé, mål och strategi. 

- Utveckla det medskapande medlemskapet. 

- Bygga och utveckla lagarbetet. 
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Revisorsutbildning – Central 48 timmar IF Metall 

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på verksamhetsgranskning men även 

berörda regelverk och rutiner samt en bred bild av förbundets ekonomisystem. 

Utbildningen riktar sig till ordinarie förtroendevalda avdelningsrevisorer, 

ersättare tas in på utbildningen i mån av plats. 

Teckna arbetsmiljöavtal 24 timmar IF Metall 

Målgruppen är skyddsombud och förhandlare på klubbar samt regionala 

skyddsombud. Teamrekrytering tillämpas vilket innebär att det ska vara minst 

två sökande från varje arbetsplats. 
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MEDLEMSUTBILDNINGAR 2020 

 

Medlem i facket    ABF 

3 - 5 feb Sundsvall  Sista anmälningsdag: 10 jan 

4 - 6 feb Östersund  Sista anmälningsdag: 17 feb 

23 -25  mars Sundsvall  Sista anmälningsdag: 6 mar 

24 – 26  mar Ånge  Sista anmälningsdag: 6 mar 

5 - 7 maj Östersund  Sista anmälningsdag: 17 apr 

11 - 13 maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 1 maj 

14 - 16 sep Sundsvall   Sista anmälningsdag: 28 aug 

29 sep - 1 okt Östersund  Sista anmälningsdag: 11 sep 

6 – 8   okt Ånge   Sista anmälningsdag: 18 sep 

27 - 29 okt Bräcke  Sista anmälningsdag: 9 okt 

2 - 4  nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 16 okt 

3 - 5 nov Östersund  Sista anmälningsdag: 16 okt 

10 - 12 nov Strömsund Sista anmälningsdag: 23 okt 

24 – 26  nov Sveg  Sista anmälningsdag: 30 okt 

2 – 4  dec Sundsvall  Sista anmälningsdag: 13 nov 

Medlem i facket 2    ABF 

27 – 29   jan Sundsvall  Sista anmälningsdag: 10 jan 

12 – 14  maj Östersund  Sista anmälningsdag: 17 apr 

5 – 7  okt Sundsvall  Sista anmälningsdag: 11 sep 
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Med livet som insats   ABF 

24 – 26   feb Sundsvall  Sista anmälningsdag: 31 jan 

10 – 12  mar Östersund  Sista anmälningsdag: 14 feb 

14 – 16  sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 21 aug 

16 – 18  nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 23 okt 

24 – 26  nov Östersund  Sista anmälningsdag: 30 okt 

Pengar för livet    ABF 

21 – 23   sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 28 aug 

8 – 10  dec Östersund  Sista anmälningsdag: 13 nov 

Om facket    LO 

12 – 13  mar Sollefteå  Sista anmälningsdag: 7 feb 

24 – 25   sep Hammarstrand Sista anmälningsdag: 21 aug 

Om Försäkringar    LO 

18 sep Sollefteå  Sista anmälningsdag: 14 aug 

Om främlingsfientlighet   LO 

2 – 3   apr Sollefteå  Sista anmälningsdag: 28 feb 

Om Samhället    LO 

14 – 15   maj Hammarstrand Sista anmälningsdag: 10 apr 

8 – 9   okt Sollefteå  Sista anmälningsdag: 4 sep 

Feminism i arbetslivet   ABF 

22 – 23  apr Sundsvall  Sista anmälningsdag: 27 mar 

6 – 7  okt Östersund  Sista anmälningsdag: 11 sep 
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Medlem 55+ ”Trygghet i din framtid”  ABF 

6 feb Sundsvall  Sista anmälningsdag: 20 dec 2019 

18 feb Östersund  Sista anmälningsdag: 24 jan 

13  mar Ånge  Sista anmälningsdag: 14 feb 

20  apr Sundsvall  Sista anmälningsdag: 20 mar 

23 apr Östersund  Sista anmälningsdag: 20 mar 

14  maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 16 apr 

24  sep Östersund  Sista anmälningsdag: 21 aug 

14  okt Ånge  Sista anmälningsdag: 11 sep 

16 okt Sundsvall  Sista anmälningsdag: 11 sep 

21 okt Östersund  Sista anmälningsdag: 25 sep 
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FÖRTROENDEVALDSUTBILDNINGAR 2020 

 

Vald på jobbet    ABF 

11 – 13  feb Östersund  Sista anmälningsdag: 17 jan 

9 – 11   mar Sundsvall  Sista anmälningsdag: 14 feb 

1 – 3  apr Sundsvall  Sista anmälningsdag: 6 mar 

6 – 8  apr Östersund  Sista anmälningsdag: 13 mar 

25 – 27  maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 29 apr 

15 – 17   sep Östersund  Sista anmälningsdag: 21 aug 

28 – 30  sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 4 sep 

17 - 19  nov Östersund  Sista anmälningsdag: 23 okt 

23 – 25  nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 29 okt 

Agera     IF Metall 

16 – 19  mar Sundsvall  Steg 1 

30 mar – 1 apr   Sundsvall  Steg 2 Sista anmälningsdag: 28 feb 

  

19 - 22 okt Sundsvall Steg 1 

16 - 18 nov Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 25 sep 

   

Vad gör vi på sociala medier?   ABF 

15 okt Sundsvall  Sista anmälningsdag: 18 sep 

Kollektivavtalet    IF Metall 

25 - 27 maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 30 apr 

 



 17 

Alla kan göra något    ABF 

3 mar Östersund  Sista anmälningsdag: 7 feb 

19 mar Sundsvall  Sista anmälningsdag: 21 feb 

4 maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 8 apr 

1 okt Sundsvall  Sista anmälningsdag: 4 sep 

20  okt Östersund  Sista anmälningsdag: 25 sep 

5  nov Ånge  Sista anmälningsdag: 9 okt 

12 nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 16 okt 

Lagar i arbetslivet, LIA   IF Metall 

14 - 16  sep Sundsvall Steg 1 

12 - 14 okt Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 21 aug 

Förhandlarutbildning   IF Metall 

3 - 6 nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 9 okt 

ABFs styrelseutbildning   ABF 

26 – 27  mars Sundsvall  Sista anmälningsdag: 28 feb 

Insikter     LO 

14 – 18  sep Sundsvall Steg 1 

12 – 16   okt Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 29 maj 

  

Klubbstyrelseutveckling   IF Metall 

9 – 12  nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 9 okt 

26 - 29 okt Östersund  Sista anmälningsdag: 1 okt 

15 dec Bräcke  Gemensam utbildningsdag 
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UPPDRAGSUTBILDNINGAR 2020 

 

Kassör i klubbstyrelsen   IF Metall 

22 – 24   sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 28 aug 

Sekreterare i klubbstyrelsen   IF Metall 

22 – 23  sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 28 aug 

Kassörsutbildning     ABF 

4 maj Ånge  Sista anmälningsdag: 8 apr 

13  maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 17 apr 

Revisorsutbildning    ABF 

7 sep Ånge  Sista anmälningsdag: 14 aug 

17 sep Sundsvall  Sista anmälningsdag: 21 aug 

Valberedareutbildning   ABF 

7 maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 8 apr 

14 maj Ånge  Sista anmälningsdag: 17 apr 

Sekreterareutbildning   ABF 

12 maj Ånge  Sista anmälningsdag: 17 mar 

14 maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 17 apr 

Studieorganisatörsutbildning   ABF-LO 

18 – 20  maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 17 apr 

Handledarutbildning   ABF-LO 

27 – 29  apr Sollefteå  Sista anmälningsdag: 3 april 

8 – 9  okt Sollefteå  Sista anmälningsdag: 11 sep 
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ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR 2020 

 

Bättre arbetsmiljö, BAM   ABF 

9 - 11  mar Ånge Steg 1 

30 – 31   mar Ånge Steg 2 Sista anmälningsdag: 14 feb 

    

16 – 18   mar Sundsvall  Steg 1 

6 - 7 apr Sundsvall  Steg 2 Sista anmälningsdag:  21 feb 

 

1 – 2  apr Östersund Steg 1  

21 – 22  apr Östersund Steg 2 

6  maj Östersund Steg 3 Sista anmälningsdag: 6 mar 

    

6 - 8 maj Sundsvall Steg 1 

1 - 2 jun Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 8 apr 

    

22 - 23  sep Östersund Steg 1 

13 - 14 okt Östersund Steg 2 

17  nov Östersund Steg 3 Sista anmälningsdag: 21 aug 

 

24 - 25  sep Sundsvall Steg 1 

12 – 14   okt Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 28 aug 
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Bättre arbetsmiljö, BAM   ABF   

9 – 11  nov Sundsvall Steg 1 

30 nov – 1 dec Sundsvall Steg 2 Sista anmälningsdag: 9 okt 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM  ABF 

17 - 18   mar Östersund  Sista anmälningsdag: 21 feb 

18 – 19  maj Östersund  Sista anmälningsdag: 17 apr 

28 – 29  maj Sundsvall  Sista anmälningsdag: 29 apr 

9 – 10  sep Östersund  Sista anmälningsdag: 14 aug 

10 - 11  nov Östersund  Sista anmälningsdag: 9 okt 

26 – 27  nov Sundsvall  Sista anmälningsdag: 29 okt 
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CENTRALA UTBILDNINGAR 2020 

 

Hållbart arbete    IF Metall 

28 sep - 2 okt  Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 26 jun 

9 – 13  nov Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 11 sep 

Agitationsutbildning   IF Metall 

2 - 5 mar Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 10 jan 

Rehabilitering 

14 – 17  sep Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 26 jun 

19 – 22  okt Kiruna  Sista anmälningsdag: 21 aug 

Högre försäkringsutbildning   IF Metall 

12 – 15  okt Skåvsjöholm Steg 1 

1 – 4  feb 2021 Skåvsjöholm Steg 2 Sista anmälningsdag: 14 aug 

Mediautbildning – Central   IF Metall 

15 – 16  sep Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 26 jun 

Avancerad förhandlarutbildning  IF Metall 

13 – 15   okt Runö  Sista anmälningsdag: 14 aug 

Olika tillsammans – steg 1   IF Metall 

22 – 24  sep Skåvsjöholm Sista anmälningsdag: 26 jun 
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Ledarutveckling    IF Metall 

2 eller 3 jun Skåvsjöholm Temadag 

Kurs 1 

8 – 10   sep Skåvsjöholm Steg 1 

13 – 15   okt Skåvsjöholm Steg 2 

24 – 26  nov Skåvsjöholm Steg 3 Sista anmälningsdag: 3 apr 

Kurs 2 

15 – 17 sep Skåvsjöholm Steg 1 

20 – 22  okt Skåvsjöholm Steg 2 

1 – 3 dec Skåvsjöholm Steg 3 Sista anmälningsdag: 3 apr  

Revisorsutbildning-central    IF Metall 

15 – 17  sep Skåvsjöholm Steg 1 

20 – 22  okt Skåvsjöholm Steg 2 Sista anmälningsdag: 26 jun 

Teckna arbetsmiljöavtal    IF Metall 

27 – 29   okt Skåvsjöholm  Sista anmälningsdag: 28 aug 
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KONTAKTPERSONER 

 

Du som är medlem i IF Metall Mellersta Norrland ska alltid i första hand 

kontakta avdelningen eller dess studieansvarige om du har frågor om din 

utbildning. 

Albin Karlsson  Studieansvarig IF Metall Avd.06 

albin.k.karlsson@ifmetall.se  060-13 49 75 

Perra Söderberg ABF Västernorrland 

perra.soderberg@abf.se  060-641069 

Liisa Liljekvist ABF Jämtland-Härjedalen 

liisa.liljekvist@abf.se  063-570002 

Inga-Märta Edlund ABF Ånge  

inga-marta.edlund@abf.se  0690-61414 

Peter Nylander LO Distriktet Mellersta Norrland 

peter.nylander@lo.se  070-3282883 
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VIKTIGA DATUM 2020 

Avdelningens representantskap 

Avdelningens års- och höstmöte på vilka t.ex. budget och verksamhet fastställs 

och val förrättas. Ombuden kallas till representantskapet per post. 

24  mar Sundsvall (Årsmötet) 

26 nov Östersund (Höstmötet)  

Avdelningskonferens 

En större konferens dit klubbarnas representanter och avdelningsombuden 

kallas. 

7 – 8  okt Sundsvall 

Ordförandeträffar 

Dagskonferenser dit klubbordförandena eller deras ersättare kallas. 

Datum för ordförandeträffarna kommer. 

IF Metallkongressen 2020 ”Hållbar framtid” 

IF Metalls femte ordinarie kongress. IF Metall Mellersta Norrland skickar fem 

ombud att företräda medlemmarna på kongressen. Mer info finns på 

www.ifmetall.se/kongress 

11 – 15  maj Stockholm 

LO-kongressen 2020  

Landsorganisationens 29:e ordinarie kongress. IF Metall Mellersta Norrland 

skickar ett ombud att företräda förbundet och dess medlemmar på 

kongressen. 

12 – 15 jun  Stockholm 
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BLI FÖRTROENDEVALD! 

 

Vill du också delta i det fackliga arbetet – kanske ta på dig ett 

förtroendeuppdrag? Här kan du läsa kort om några olika områden du kan 

engagera dig i. Du kan arbeta fackligt inom många intresseområden. 

Några exempel på verksamheter där du kan engagera dig: 

 Information och studier 

 Arbetsmiljö 

 Försäkringar 

 Delta i styrelsearbetet 

 Jobbar du på arbetsplats utan klubb kan du bli avdelningsombud 

Utvecklande och roligt 

Att ta på sig ett uppdrag innebär ett ansvar. Det förpliktigar. Men det ger 

också mycket tillbaka. Du får erfarenheter och kunskaper som du kommer att 

ha stor nytta av. Du får vara med och utveckla din arbetsplats – samtidigt som 

du själv utvecklas. 

Utbildningar och annat stöd 

För att göra ett bra jobb i uppdraget behöver du utbildning.  IF Metall har en 

bred studieverksamhet för förtroendevalda. Utbildningarna ger kunskap för 

uppdraget och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra förtroendevalda. Läs 

mer i IF Metalls uppdragsguide om utbildning för olika uppdrag. 

Vill du engagera dig? 

Vad bra att du vill vara med och göra skillnad! Kontakta avdelningen eller 

klubben på din arbetsplats för mer information om du vill ta ett uppdrag. 
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MINA ANTECKNINGAR 
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MINA ANTECKNINGAR 
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DALGATAN 26 

85237 SUNDSVALL 

060-134970 

postbox.avd06@ifmetall.se 


