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Nomineringar till kongressombud och förbundsuppdrag samt mo-
tioner ska vara avdelningen tillhanda 30 september.

Nomineringar skickas till postboxen, postbox.avd03@ifmetall.se

Information om hur du nominerar eller skriver motioner finns på  
förbundets hemsida under fliken verksamhet och kongress 2017.

Kontakta alltid avdelningen om 
du har försäkringsfrågor!

15 oktober är det dags för årets Ikearesa!
Mer information kommer på hemsidan.

www.ifmetall.se/avd03

Familjens jurist

Som medlem i IF Metall får du
750 kr prisavdrag vid första kon-

sultationstimmen, går att boka 
på nätet och gäller förutom vid 

rättshjälp och rättsskydd.

Begravning - Fonus

Som medlem har du 500 
kr lägre kostnad hos Fonus 

vid begravning och 2 000 kr 
avdrag vid köp av gravsten för 

minst 14 000 kr.

Förmånerna gäller vid beställ-
ning av begravning för alla 
medlemmar, dess partner, 

sambo, barn, barnbarn, sys-
kon, förälder, svärförälder 
samt mor- och farförälder.



32

TR3AN

Jubileumsfesten
Så blev det dags! Efter en lång 
tids planering blev det äntligen 
dags  att genomföra IF Metall 
Norra Västerbottens 10-årsju-
bileum. Dagen erbjöd familje-
aktiviteter både ute och inne på 
Folkparksområdet i Skellefteå för 
medlemmar och deras nära och 
kära. Sedan förvandlades dagen 
till festkväll med mat och under-
hållning av Jets, Sextätten och 
Bröderna Henrys.

- Vi höll tummarna hela veckan 
för att vädret skulle vara med oss, 
berättar Mari-Louise Larsson en 
av planerarna av jubileumsfiran-
det. Det verkar ha gett resultat då 
det var precis lagom väder, lagom 
varmt och lagom sol.

På dagen  fanns aktiviteter som 
barnshow med Bröderna Lind-
gren, ponnyridning, hoppborgar 
och miniracing. Inne pysslades det 
för fullt med Unga Örnar, ABF 
och IF Metall plus att det var mo-
devisning med Berlins, Gardero-
ben och Grolls i Kärnan. I Spoven 
dansade barnen minidisco. I logen 
serverades det gratis fika och korv. 
-Jag har sällan kokat  så mycket 
kaffe på en och samma gång, 
säger Roland Antonsson (förtroen-
devald) glatt.

Gunilla Andersson från ABF var 
en av de som ledde pysslandet 
i Dungen på dagen. På kvällen 
följde hon med som gäst då hon 
är gift med en IF Metallare.- Jag 
tycker att det var ett fantastiskt 
evenemang. Det fanns någonting 
för alla. På dagen var det full 
huggning nästan hela tiden i pys-
selrummet och på kvällen var det

bra tempo i underhållningen. La-
gom skrattkramp i magmusklerna 
när man gick hem.

Mari-Louise Larsson uppskattar 
att på dagen var det cirka 400 be-
sökare och på kvällen var det lite 
över 360 biljetter sålda. -Vi är så 
nöjda med dagen. Ett stort tack till 
våra fantastiska medlemmar som 
verkligen bidragit till ett fantas-
tiskt jubileumsfirande!

Foto: Örjan Fredriksson
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FACKLIG UTBILDNING & FOLKBILDNING 
IF Metall tillsammans med ABF bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet.  

Du som medlem i IF Metall avd 3 kan delta i alla ABF:s studiecirklar och få 300 kr rabatt.   
Vissa studiecirklar är kostnadsfria som ex. fackliga, samhällskunskap, svenska, matte och engelska.

Aktuella utbildningar:
Alla kan göra något 27/10 och 17/11

Arbetsmiljö/Global arbetsmiljö 13/10 
och 20/10

Utbildningarna kombineras med 
hockey!

Kontakta utbildningsansvarig:
 

Anders Svedjevik
anders.svedjevik@ifmetall.se

0910-71 45 42
070-667 85 76

För senaste info och aktuella 
kurser besök:

www.kompetensnatet.se

SVERIGE
PORTO BETALT
PORTO PAYÉ

B-POST

Johan Bergström, ny ombudsman på 
avdelningen från och med första Juni.

Hej Johan! Välkommen som ombudsman på IF Metall Norra Västerbotten!

Berätta lite om dig själv.
Jag är uppvuxen i Skellefteå och jobbade några år efter gymnasiet på lokala verkstadsföretag 
innan jag flyttade till Umeå för att  plugga i mitten av 90-talet. Efter diverse utflykter till bland 
annat Stockholm och Malmö flyttade jag tillbaka till Skellefteå 2009, så nu slipper jag hålla på 
bortastå. Ja, ett visst sportintresse finns och AIK är laget i mitt hjärta!

Du började din anställning hos oss 1 juni, nu när du arbetat ett tag vad är dina intryck av 
din nya arbetsplats så här långt?
Hittills bara positivt! Jag kommer närmast från Unionen där jag jobbade i nästan 15 år och även 
om mycket är likt mellan förbunden så känns det som att engagemanget är större  och kunskapsni-
vån högre bland medlemmar och förtroendevalda i IF Metall. Den närmaste tiden verkar också bli 
spännande och lärorik med både avtalsrörelse och kongress, så det ser jag fram emot!

Vad tycker du att du kan tillföra vår avdelning?
I tider då medlemsantalet minskar i många förbund tror jag att jag kan dela med mig av erfa-
renheter från arbetet med medlemsvärvning, som Unionen lyckats väldigt bra med. Under förra 
kongressperioden ökade medlemsantalet med ca 25% eller cirka 100 000 nya medlemmar. Jag har 
också jobbat  med opinionsbildning och klubbutveckling vilka är områden där jag tror att jag kan 
dela med mig av mina erfarenheter.


