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Besök gärna IF Metall Norra Västerbottens hemsida 

www.ifmetall.se/avd3 

 

 
MODO eller AIK? 

IF Metalls tidigare ordförande (gammal Ö-vikare), nu 
partiledare för Socialdemokraterna, besökte 

kongressen. 
Här tillsammans med Tommy Lundmark (omb.man), Roland Antonsson (Rönnskär), Lars 

Sundström (omb.man) och Jan Marklund (Metso) 

 

I detta nummer: 

     - Viktiga beslut på IF Metalls kongress  
 Bemanningsföretag eller ej? 

 Vinster i välfärdsföretagen 

 Medlemsavgiften sänks från 1 jan 2015 

     - Avdelningens motioner – hur gick det? 
     - Vem syntes mest i talarstolen? 

http://www.ifmetall.se/avd3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trean – ditt medlemsblad 
 

Utges av  

IF Metall Norra Västerbotten 

 

Ansvarig utgivare: Ingrid Hanke 

 

Redaktionsråd: Ingrid Hanke, Lars Sundström, 

Jimmy Faltin och Per Lindbäck 

 

Redaktör och grafisk form: Per Lindbäck 

(text och bild då inget annat anges). E-post: 

per.lindback@ifmetall.se 

 Adress: Mossgatan 28 

           931 70 SKELLEFTEÅ 

Telefon: 0910-71 45 40 

E-post: postbox.avd03@ifmetall.se 
 

 

Expeditionen öppen måndag-torsdag klockan 8.00 – 16.00 

Fredag klockan 8.00 – 12.00. Lunchstängt klockan 12.00 – 13.00. 

Efter överenskommelse även andra tider. 

 

 

  

A-kassan: Telefontid må-to, 8.00-12.00 och 13.00-16.00. fredag 08.00-12.00 

Maritha Steen  tfn 0910-36500, Britt-Inger Karlsson tfn 0910-121 30 

Ombudsmän: Åsa Etelämäki, mobil: 070-340 69 42, Tommy Lundmark: 070-534 03 17, Lars 
Sundström: 070-605 64 00, Per Lindbäck, halvtid: 070-534 03 16 

Trygghetsansvarig: Åsa Etelämäki, Arbetsmiljöansvarig: Lars Sundström 

Utbildningsavsvarig: Anders Svedjevik, mobil:070-667 85 76 

 

 
Bilder från kongressen – Fanborg, Parentation,  
allvar kring dödade gruvarbetare, tal av ordförande  
Anders Ferbe inledde kongressen 
 

 

 

 
Kongressombud och några ombudsmän. När gänget kom till Stockholm hade vi 

givetvis dubbelguldtröjan på oss! Jan Marklund, kongressombud nr 6, längst till vä.  
Vad ska jag säga i denna fråga, funderar 

Albert! 

 

 

Bilden till höger visar Jimmy Faltin, 

till vardags klubbordförande på 

Trelleborg och vice ordförande i 

avdelningen, bakom honom 

halvsover Roland Antonsson, 

klubbordförande på Rönnskär, även 

han sitter i avdelningsstyrelsen. Båda 

är rutinerade kongressombud. 

Klockan är 23.30, kongressen slutar 

24.00, lördagen är snart över. De har 

hållit på sedan 09.00 på morgonen 

och är ganska möra. 

Jimmy och Roland är två av 

avdelningens sex kongressombud. 

 

Fakta om kongressen 
Kongressen är IF Metall högsta 
beslutande organ. Den väljer 
förbundsstyrelse, fastställer 
medlemsavgiften, och 
handlingslinjer för de kommande 
3 åren.  
489 motioner från landet 
behandlades av totalt 300 ombud 

Kongressombuden John Scheutz-Nilsson, Samhall Norsjö, 

och Sara Strömberg, Renströmsgruvan (det bakre paret) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Vonkanvaara 
flitigast i talarstolen 

 
Totalt gick Albert upp 18 gånger! 

 

 

 

 

 
Fullsatt i kongresslokalen – 300 ombud diskuterar och beslutar om bemanningsföretagen, medlemsavgiftren eller ... 

Viktigaste besluten 
Kongressen diskuterade en mängd 

frågor och fattade beslut om bland annat 

det som står på denna sida.  

 

Vår arbetsplats 

 Minska korridoren i avtalen 

(Arbgiv. rätt att ändra arbetstiden) 

 Via lag ha rätt till tjänstledighet för 

att prova på nytt arbete 

 Hängavtal på alla riksavtal 

 Kommentarsbok på Motoravtalet 

 Avtalspension oavsett ålder (nu 

ingång fyllda 25 år) 

 Maktförhållandena ska återställas i 

LAS (Lagen om anställningsskydd) 

 Förbättrade turordningsregler då 

flera driftsenheter 

 

Vår organisation 

 Den centrala medlemsavgiften 

sänkt från 1.2 procent till 1,0 

procent 

 Enklare inträde i IF Metall 

 Extra kongress vid fyllnadsval av 

förbundsordförande 

 

Vårt samhälle 

 Ta bort vinsterna i välfärden 

 Stärk a-kassan. Höj taket. 80 % ska 

ha 80 % lönen 

 Bemanningsföretagen ska ta större 

ansvar för anställdes trygghet 

 Öka antalet regionala 

skyddsombud 

 Mer resurser till Arbetsmiljöverket 

 Nivån i sjukförsäkring höjs till 

80% 

 Se över jobbskatteavdragen 

Bemanningsföretag 
eller ej 
En lång diskussion handlade om att 

förbjuda bemanningsföretagen, och om 

att begränsa möjligheten till visstids-

anställningar. Frågan handlade bland 

annat om hur vi kan hantera 

konjunkturvariationer. Beslutet blev att 

driva frågan om att minska andelen 

otrygga anställningar och att kräva att 

Bemanningsföretagen ökar anställdas 

trygghet. 

 

 10 steg för ny industrialisering 
av Sverige 
Program för långsiktig och hållbar utveckling 

av svensk industri i 10 steg. Exempel är: 

Forskning och innovation. Starka industriella 

miljöer. Kunskap och kompetensförsörjning. 

Effektivare arbetsmarknad. Bygg bort flask-

halsar i infrastrukturen. Långsiktigt ägande. 

Rapporten finns på www.ifmetall.se 

 

 

Sänkt avgift för alla 
medlemmar 
Kongressen beslutade sänka medlems-

avgiften med 0,2 procent från och med 

1 januari 2015. 

En lång debatt föregick beslutet. Den 

handlade om att istället sänka för vissa 

medlemmar, exempelvis unga, sjuka 

och arbetslösa. Andra argumenterade 

för att pengarna borde användas till att 

stärka det fackliga arbetet. Sänkningen 

motsvarar 50 kr per månad för den som 

tjänar 25 000 kr. För de som inte har 

lönerelaterad inkomst är sänkningen  

50 kronor. 

IF Metall är Feministisk  
En diskussion förs om IF Metall ska 

vara en feministisk organisation. Frågan 

drevs av Hans Andersson från Umeå, 

som sa: Att vara feminist är att se att 

det finns orättvisor mellan män och 

kvinnor i samhället och att man vill 

göra något åt detta. 

http://www.ifmetall.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krönika 
Vonken på Kongressen 2014 
Ett par veckor före kongressen fick jag 

som första ersättare veta att jag skulle 

åka som ordinarie ombud på 

kongressen. Då följde en hetsig tid där 

jag skulle läsa in mig på avdelningens 

alla motioner. Någon vecka innan 

kongressen fick vi åka på en mini-

kongress i Lycksele. Där fick vi vässa 

klorna och lära oss kongressens 

procedurer.  Kongressfredagen tog jag 

morgonflyget till Stockholm. 

Kongressen drog igång på förmiddagen 

med inledningstal av Anders Ferbe. 

Upplevelsen av själva kongressen var 

fantastisk. Jag träffade många positiva 

kamrater från hela landet vilka brinner 

för fackligt arbete. Vi delade tankar 

och åsikter, och fick argumentera för 

våra hjärtefrågor. Första gången i 

talarstolen var väldigt nervös. Men när 

väl det var gjort så släppte 

spänningarna, och sen gick det så 

enkelt. Man kan säga jag fick 

mersmak. Jag var uppe på många utav 

avdelningens motioner och 

argumenterade för dessa. Tyvärr fick 

vår avdelnings motioner lite halvdåligt 

genomslag, förhoppningsvis berodde 

nu inte detta på dålig argumentation. 

Som en rolig fotnot blev jag 

ihågkommen efter kongressen, det var 

en professionell rimmare som under 

dagarnas gång tog fram rim på vad som 

sades och detta blev till sång. Minnet 

av kongressen var alla de bra beslut 

som togs gällande arbetet mot 

främlingsfientlighet. Bra var även den 

treåriga agendan för fackligt arbete 

framöver och inte minst att vi fick en 

feministisk prägel i det fackliga arbetet.  

 

Albert Vonkanvara 

Kongressombud 

Klubbordförande Norrlands Bil 
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Studiecirklar till låg 
kostnad! 

Du kan som medlem alltid delta i ABF´s alla 
studieciklar med 300 kr i rabatt. 

Fackliga cirklar, grunddata, matte, svenska och 

engelska – Gratis! 

Fackliga studier 
Håll koll på Fackliga studier och kurser och 

det övriga studieutbudet genom att titta på 

www.kompetensnatet.net eller ringa 
avdelningsexpeditionen eller ABF. 

 

Medlem i facket står aldrig ensam! 

Ny teknik! 
Vill du ha snabb facklig information om 

fackliga studier och annat – Meddela 

din e-postadress till avdelningen, 

postbox.avd03@ifmetall.se  

Besök hemsidan www.ifmetall.se/avd3  

Tärnastugorna! 
Kom ihåg att vi har egna stugor i 
Tärna, tillsammans med IF Metall i 
södra Västerbotten. Bra priser i 
nyrenoverade stugor.  
PASSA PÅ! Boka en sommar- eller 
höstvecka! Bär, svamp och 
fjällpromenader eller något helt 
annat. 
Se hela prislistan på: www.ifmetall.se/avd3 

Redaktören har ordet  
Vi klarade av EU-valet. Till höst blir det 

ett ännu viktigare val! IF Metall har tagit 

tydlig ställning för ett regeringsskifte. 

Efter vad de fyra borgerliga partierna 

gjort tillsammans med Sverigedemok-

raterna de senaste åren är ett regerings-

skifte helt nödvändigt!  

Ha en skön semester, ni som har jobb! 

Övriga önskas också en bra och skön 

sommar! 

Och, tänk gärna på hur vi fixar valen i 

höst! Snacka gärna om vikten att alla 

röstar, och att vi tillsammans ska se till 

att vi får en ny regering. 

Per Lindbäck 

Billigare teater i Skellefteå 
Du har som medlem möjlighet att få rabatt 
på priset när du besöker teater som 
ordnas av Skellefteå teaterförening. 
Från och med november 2013 gäller 
följande: 
Tag med eller skicka biljetten till 
avdelningsexpeditionen med 
personuppgifter för att erhålla rabatten. 

 

19 motioner från vår avdelning – hur gick det? 
På avdelningsmötet i november tog ombuden beslut om att ställa sig bakom 19 motioner som 

kom från olika medlemmar och klubbar i vår avdelning. Dessutom sa mötet JA till flera 

motioner från andra norrlandsavdelningar. 

Ett par av motionerna avslogs, några fick stöd av kongressen, några skickades till Avtalsrådet 

för att tas upp i samband med nästa års löneförhandlingar. 

Hur det gick för varje enskild motion kan man se på avdelningens hemsida,  
www.ifmetall.se/avd3 
 

 

Styrelsen och personalen önskar alla en bra sommar! 
Våra öppettider i sommar är begränsade under perioden 7 juli (v.28) t o m 8 augusti (v.32). 

V. 28 – öppet heldag måndag, tisdag och onsdag. 

 V. 29, 30 och 31 – öppet måndag och onsdag på fm. 

V. 32 öppet måndag, tisdag och onsdag på fm, torsdag och fredag heldagar. 

 

Handlingslinjer 2014 - 2017 

Kongressen fastställde också 

handlingslinjer för de kommande åren. 

Här är ett urval av dessa: 

 Varje IF Metallklubb ska 

inventera och genomföra åtgärder 

med inriktning på att skapa 

hållbara arbeten och en bättre 

arbetsmiljö med nolltolerans mot 

dödsolyckor 

 Särkskilt uppmärksamma kvinnors 

arbetsuppgifter och göra särskilda 

insatser för att stärka kvinnors 

yrkesutveckling 

 Aktivt stärka sitt fackligt-politiska 

arbete på alla nivåer för att 

påverka beslut som är viktiga för 

medlemmarna 

 IF Metall ska arbeta för att öka 

organisationsgraden till minst 85 

procent 

 IF Metall ska öka andelen kvinnor 

i beslutande organ med målet 30 

procent till 2017 

 Besöka alla arbetsplatser en gång 

per år, fokus de utan klubb 

 På lokal, regional och nationell 

nivå driva på utvecklingen av 

utbildnings- och omställnings-

möjligheter för alla medlemmar 

och minska otrygga anställningar 

 Avdelningar ska engagera sig i 

frågor som gynnar industriell 

tillväxt och sysselsättning 

 

mailto:postbox.avd03@ifmetall.se
http://www.ifmetall.se/avd3
http://www.ifmetall.se/avd3
http://www.ifmetall.se/avd3

