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Utbildning – Medlem i facket – distans
Utbildningen genomförs helt och hållet på distans. Vi sätter stort värde på den sociala aspekten av lärandet. 
Många av momenten går, precis som i en vanlig Medlem i facket, ut på att kursdeltagarna delar med sig av sina 
tankar och erfarenheter, men via video och den digitala plattformen Howspace i stället för fysiskt i ett klassrum 
eller konferensrum.
Kurstillfälle Datum  Sista anmälningsdag
1   9–11 juni  2 juni
2    22–24 juni   12 juni
3    6–8 juli   3 juli 
Praktisk information
Då utbildningen är på distans kan deltagarna sitta var som helst i landet. Vi kommer att använda oss av Teams för 
våra videoträffar och den digitala plattformen Howspace för olika uppgifter.
Vad gäller teknisk utrustning rekommenderar vi att använda dator med kamera, inbyggd eller extern webbkamera 
spelar ingen roll, hörlurar samt uppkoppling via wifi. Surfplatta och mobiltelefon går också, men det kan vara lite 
svårare att få en överblick. Bra anslutning behövs.
Innehåll
Medlem i facket ger grundläggande kunskaper inom dessa områden:
•Vad är facket? Varför finns det, hur fungerar det?  •Arbetarrörelsens historia
•Lag och avtal – den svenska modellen   •Arbetsmarknadslagar
•Vad är ett kollektivavtal?     •Den fackliga organisationen – uppbyggnad
•Försäkringsskydd
Målgrupp: Alla medlemmar som vill veta mer om facket. Utbildningslängd: Tre dagar, 24 timmar
Ekonomi: Stipendium för 2020 är på 119 kr/timme(952 kr/dag), skattefritt.
Plats: Utbildningen genomförs helt och hållet på distans.
Anmälan görs via studieansvarig på din avdelning.

– Jag har världens bästa lag i alla IF Metalls förtroendevalda, avdelningar och 
kamraterna på enheten. För Christina Lundin, eller Tina Lundin, som hon allmänt 
kallas, är organisering en sak som aldrig förändras även om världen i övrigt och 
förutsättningarna gör det.
– Det är alltid genom att vi människor går ihop som vi tillsammans kan påverka 
och förändra olika frågor och skeenden. Ensam är aldrig stark!
Organisering grunden till allt
Förhandlingar som leder till avtal med bra innehåll kräver att vi organiserar 
medlemmar på arbetsplatserna. 
– Som förhandlare är det bra mycket enklare att gå in till arbetsgivaren och veta 
att man har alla arbetskamraterna med sig i de frågor man vill teckna avtal, 
menar Tina Lundin.
Det kommer inte per automatik utan kräver ett engagemang och möte med de anställda på arbetsplatsen. Regelbundna 
varje år och även både före och efter förhandling. – Möten med alla, oavsett om de är medlemmar eller ej, är viktigt innan 
varje förhandling. Varför sker en förhandling, vilka frågor är viktiga för dem. Det här jobbet är oerhört viktigt, både före och 
efter en förhandling, menar Tina Lundin.

Christina Lundin är IF Metalls nya organisationschef

Vi säger grattis till Tina vår gamla lokal-
ombudsman i Sydvästra Skåne


