
Nr 5 
2015TR3AN

 

God Jul och Gott Nytt År!
önskar IF Metall Norra Västerbotten

 

 

I detta nummer, bland annat:

- IF Metall stödjer Science Center
- Förbundsbesök på repskapet

- Antonia, en tjej i industrin



ARTIKLAR

På repskapet den 19 oktober fick vi besök av Annica Bray som 
berättade om Science Center vilket är tänkt att vara en plats för att 
skapa intresse hos barn och unga för att jobba inom våra områden.
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TR3AN
IF Metall stödjer Science Center

Då avdelningsstyrelsen insåg att 
avdelningen för 2014 skulle göra 
ett överskott på drygt 800 000 
kronor så ville man satsa på ett 
nytt projekt. Därför hade vi besök 
av Annica Bray som arbetar i ett 
projekt att få till ett Science Cen-
ter i Skellefteå. 

Samtidigt pågick ett projekt som 
arbetade för en Teknik Arena. 
Bägge projekten handlar om att 
säkra jobb inom IF Metalls områ-
den. 

Det är alldeles för få som söker 
våra utbildningar vilket kommer 
att skapa problem för våra företag 
att få tag på kompetent arbets-
kraft. En Teknik Arena, handlar 
om att skapa en plats med den 
senaste tekniska utrustningen. 
Det skulle ge våra medlemmar 
en möjlighet till vidareutbildning 
samt att de som går en teknisk 

utbildning får tillgång till den 
senaste tekniken. 

Styrelsen föreslog till repska-
pet att avsätta 300 000 kronor 
till Science Center och 500 000 
kronor till en Teknik Arena med 
det förbehållet att förtagen i våra 
branscher gick in och stöttade 
projektet ekonomiskt. På årsmö-
tet i år beslutade repskapet enligt 
styrelsens förslag.

 Den 19 oktober beslutade repska-
pet att genomföra satsningen på 
Science Center där vi dessutom 
har varit aktiva i ett inlednings-
skede och kommer att ha en plats 
i styrelsen. När det gäller Teknik 
Arena så står det tyvärr still. Det 
är oerhört tragiskt att våra före-
tag inte ser vilka möjligheter det 
skulle ge dem med en Teknik 
Arena.

INGRID HANKE
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TR3AN
Antonia valde att jobba inom industrin

 

Nomineringar till 
avdelningsstyrelsen 
Nomineringar till avdelningssty-
relsen 2016 skall vara inne senast 
15 februari, kl. 16.00 till avdel-
ningen. Nomineringarna avslutas 
på repskapsmötet samma kväll.
 
Tur att avgå:
Ordförande: Ingrid Hanke, ställer 
inte upp till omval, väljs på 2 år
Ordinarie ledamöter: Roland 
Antonsson, Mari-Louise Larsson, 
Anna Vestermark, 
Patrik Sehlin, Jimmy Faltin, väljs 
på 2 år. Jan, Janscha, Johansson 
har avgått, väljs på 1 år.
Ersättare: Jimmy Kristoffersson, 
Mattias Åman, John Scheutz Nils-
son, väljs på 1 år.

 

Repskapsmöten 
2016

15/2 - kl. 18.00
15/3 - kl. 18.00 (Årsmöte)
5/9 - kl. 12.00
31/10 - kl. 18.00

 

Hedersmedlemskap

Den som haft fackligt förtroend-
uppdrag i IF Metall i minst 25 år 
har rätt till hedersmedlemskap. 
Beslut om hedersmedlemskap 
fattas av förbundsstyrelsen efter 
framtställning av avdelnings-
styrelsen.

Ansökan görs på en speciell blan-
kett som avdelningen tillhanda-
håller. Kontakta avdelningen för 
övriga frågor.

Antonia är en av få kvinnor som arbetar som elektriker inom in-
dustrin. Efter studier vid Industriprogrammet arbetar hon nu på 
Rönnskär.
Antonia Seidel är en ung tjej som 
gått el mot automation på Kaplan 
skolan. Där var hon ensam tjej 
och just nu är hon ensam tjej på 
el-avdelningen på Rönnskär.
Efter gymnasiet sommarjobbade 
hon i Renstömsgruvan.  Hösten 
efter fick hon en  anställning på 
Adecco och hamnade på Rönn-
skär. Nu har hon varit där i fem år. 
Antonia ville ha ett jobb efter 
gymnasiet, hon gillade fysik och 
kemi och efter lite bläddrande i 
gymnasiekatalogen så valde hon 
elprogrammet. 

Vill hon så kan hon utvecklas i yr-
ket eftersom hennes utbildnig gav 
högskolebehörighet, något som 
alliansregeringen tagit bort.
Antonia trivs med jobbet som är 
varierande, från datatrafik till stör-
re motorer. Hennes jobb är dagtid 
med en viss form av beredskap. 
På Rönnskär kan man som elek-
triker även jobba skift. Fritiden 
ägnas, förutom åt familj och vän-
ner, till luftgevärskytte och hun-
darna, två Jack Russel, råttorna 
och fiskarna.

INGRID HANKE

OBS! 
När avdelningen bjuder in till 
olika aktiviteter där det framgår 
en sista anmälningsdag måste 
detta respekteras.

Mer i plånboken - Föräldrapenningtillägg (FPT)
Det nya föräldrapenningtillägget ger 
dig 10 % extra när du är föräldra-
ledig, förutom de 80% du redan får 
från Försäkringskassan. 

Tjänar du mer än Försäkringskassans 
tak för ersättning får du 90% på den 
del av lönen som överstiger taket. 
Förutsättningen är att din nuvarande 
arbetsgivare har kollektivavtal och 
att du har arbetat där eller hos andra 
arbetsgivare med kollektivavtal under 
minst 12 månader de senaste fyra 
åren. Då omfattas du automatiskt av 
försäkringen som ger minst 60 dagars 
ersättning under en sammanhäng-
ande period. Ersättningen kan tas ut 
tills barnet är 18 månader. Kom ihåg 

att du själv måste anmäla till AFA 
Försäkring. Då missar du heller inte 
premien till din kommande pension 
när du är föräldraledig. 

OBS! Om föräldraledigheten ska 
delas upp på flera perioder är det 
viktigt att veta att försäkringen bara 
kan betala föräldrapenningstillägg 
för en sammanhängande föräldrale-
dighetsperiod. Planerar du att dela 
upp ledigheten, kontakta avdelnigen!

Anmäl till AFA Försäkring (afafor-
sakring.se) senast 5,5 år efter barnet 
födelse eller adoption.
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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:

AGERA 15-19/2

Facklig politisk diskussions-
ledarutbildning 17-19/2

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

 

Förbundsbesök på repskapet
  

Måndagen den 19 oktober besökte Anders Andersson från för-
bundskontoret förhandligsenheten, avdelningens representant-
skapsmöte  för att prata EU-frågor. Anders berättar hur viktigt 
det är att vi jobbar för fackliga frågor och införandet av sociala 
protokoll i Europa. ”Den nyliberala högerpolitiken som styrt i EU 
i femton år, har inneburit att facket har  slagits tillbaka, klyftorna 
ökat och främlingsfientliga krafter fått grogrund på grund av 
sociala orättvisor” . Vi måste organisera oss bättre fackligt i Sve-
rige. Tack vare vår unika kollektivavtalsmodell så har vi kunnat 
stå emot de värsta försämringarna mot arbetares rättigheter.

JAN JOHANSSON         

 

Rehabiliterings-
samtal 
 

Du som är sjuksriven och kallas 
till rehabsamtal med din arbetsgi-
vare, försäkringskassehandläggare 
eller arbetsförmedlare har rätt att 
ta med dig en facklig representant.

Detta är en rättighet som du har, 
kontakta din klubb eller vänd dig 
till avdelningen vid behov.

Trygghetsansvarig
Åsa Etelämäki


