
Medlemsutvecklingen i avdelningen 
Antalet aktiva medlemmar i augusti är på 5065 
personer och det är bara två mindre än föregå-
ende månad. Sammanlagt är vi 7232 i Östra 
Värmland. Antalet företag med avtal och medlem-
mar är nu 252 stycken.  
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Aktuella utbildningar 
Kollektivavtalet vänder sig till förtroendevalda 
på klubbnivå och avdelningsombud med förhand-
lingsmandat. Kursen genomförs 2 -24  0 20   på 
Karlskoga Folkhögskola. 

 
Skyddsombudsträffar 
Passa på och anmäl dig till höstens So-träffar. An-
mälan till avdelningen på 05 6-72     0. 
För vidare information se hemsidan eller kontakta 
Ulf Rådesjö 070-53  25  7. 
 
HSO-träff  
Den 3  0 på Karlskoga Folkhögskola.  
 ema  Säkra pallställ och Svetsning är cancer-
framkallande? 
 
BAM-utbildning för nyvalda skyddsombud 
Kursen startar den 30 oktober på Karlskoga Folk-
högskola. Anmälan görs till avdelningse pedition-
en. 

Var med och påverka 
Den  6 och 23 september 
ordnar vi motionsskrivning 
inför Kongress 2020.  
 a chansen och var med 
och påverka IF Metalls 
framtid. Plats  Avdelnings-
e peditionen i Karlskoga. 
Start  kl   .00 
Väl mött! 
 
Kongressombud  
Det är dags att nominera kongressombud. Avdel-
ningen har se  ordinarie ombud och se  ersät-
tare. Nomineras kan alla som är medlemmar. 
 ala med din klubb eller avdelningen. Mer in-
formation och nomineringsblankett finns på vår 
hemsida. 

Utdelning av 
Tidningen Östra Värm-
land 

Under vecka 37 kommer 
avdelningsstyrelsen att 
besöka alla arbetsplat-
ser med medlemmar för 
att dela ut vår tidning 
Håll utkik!  
Passa på att ställa  
frågor eller samtala med 
en fackligt-
förtroendevald. 

Extra inkomstförsäkring 
Från och med den   juli 
20   ingår en inkomstför-
säkring utan e tra kostnad 
i ditt medlemskap i IF Me-
tall. Den kompletterar er-
sättningen från a-kassan. 
På så vis kan du få upp till 
 0 procent av lönen i upp 
till  00 dagar, om du skulle 
bli arbetslös.  
Vill man utöka skyddet kan 
man göra det via    .folksam.se. Detta är frivilligt 
men ska ske i september. 
För information och för att utöka försäkringen, gå 
in på folksam.se ifmetall och läs mera.  

Gör din röst hörd  
I Kristinehamn ordnas ett dis-
kussionsforum. Möt represen-
tanter från Fack-politiska-
kommittén och prata om det 
som Du tycker är viktigt.  
26 september, kl   .00. i  
Röda rummet på Kungsgatan, 
Kristinehamn.  
 
Alla är välkomna! 


