
IF Metall Nordvästra Skåne bjuder härmed in  
samtliga medlemmar och kallar valda  
representanter till avdelningens årsmöte.

Tid och plats:
Fredagen 24 mars klockan 13:45. 
Biografen Röda Kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg.

Mat och dryck serveras i samband med årsmötesförhandlingarna.

Utdrag ur dagordningen: 
• Yasmine Larsson, riksdagsledamot från Helsingborg.
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
• Val av ordförande på 2 år.
• Hedersmedlemskap.
• Avtalsrörelsen.
• Övriga aktuella frågor.
• Glenn Abrahamsson från förbundskontorets organisationsenhet.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
för valda representanter på avdelningen från den 10 mars och  
kan även erhållas digitalt om man så önskar och beställs via  
e-post på postbox.avd49@ifmetall.se.

Anmälan: 
Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till mötet och  
anmälan för mat görs på postbox.avd49@ifmetall.se.

Vi hälsar Alla Medlemmar 
Hjärtligt Välkomma!

Nordvästra Skåne

ÅRSMÖTE 2017 

Tage Granit spelar u
pp 

föreställningen
 

”The IF Metall Show”



Internationella kvinnodagen den 8 mars!
Avdelningen kommer att uppmärksamma Internationella kvinnodagen med att dela ut 
rosor ute på arbetsplatserna, för att göra det så behöver vi hjälp, vill man hjälpa till med 
detta arrangemang så kontaktar man avdelningen postbox.avd49@ifmetall.se

Kollektivavtalets dag 17/3!
IF Metall nordvästra Skåne kommer att uppmärksamma kollektivavtalets dag genom samarbe-
te med LO i de kommuner där verksamhet genomförs. Kollektivavtalets dag kommer även att 
uppmärksammas på våra arbetsplatser genom flygbladsutdelning och samtal med våra med-
lemmar om vikten av kollektivavtal. 

Årsmöte IF-Metalls Pensionärsklubb.
Fredagen 17/3 kl 14.00. Kaliforniegatan 3 Helsingborg.
På dagordningen: sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Gäst: Yvonne Augustin ordförande Sjukvårdsområde Syd.
Underhållning och landgång med dryck serveras. 
Anmälan: E-mail: ifmetall49.pensionar@gmail.com. Exp: 042-37 72 84 onsdagar kl 10-12, eller  
IF Metalls Avd 042-37 70 70. OBS! Anmälan Senast 2017-03-10.

Välkommen till en trevlig eftermiddag.

Pensionärsklubben passar 
på att informera:
25 april anordnar pensionärsklubben studie-
besök på Höganäs AB i Höganäs. Vi kommer att
få föredrag och rundvandring på företaget till-
sammans med Höganäs ABs fabriksklubb, så är
ni intresserade så anmäl er senast den 17 april,
mer information kommer att finnas på vår
hemsida: www.ifmetall.se ”IF Metall Nordväst-
ra Skåne – Pensionärsklubben”. Hemsidan kom-
mer också att uppdateras med övriga aktivite-
ter som vi för närvarande håller på att planera.  

Aktuellt under året
• Resor är under planering. Klart till årsmötet.
• Studier: Data Windows 10 pågår och är rullande anmälan.
• Sommaraktivitet i Landskrona planerat till vecka 25.
• Medlemsmöte  16 juni, 6 okt, 15 dec.
• Julbord den 30 nov.
Alla aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida så besök gärna denna.

Nordvästra Skåne


