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Avdelningens representantskapsmöte
I slutet av sommaren/början av hösten varje år, så håller avdelningen sitt andra
representantskapsmöte för året. 
 
På detta möte är alla medlemmar välkomna, utöver de ombud som är valda att
representera sina kamrater på arbetsplatserna. 
 
Just mötet som hålls i september är ett uppföljningsmöte, där vi får rapporter från alla
våra kommittéer om hur deras arbete fortlöper, vi brukar också passa på att informera
om kommande händelser, en ekonomisk rapport, och mycket annat som våra ombud vill
veta. 
 
I år hölls mötet den 16 september via Teams, förhoppningsvis vårt sista digitala
"repskap", där 36 ombud och medlemmar deltog. Vi hade även IF Metalls vice
ordförande, Tomas With, närvarande som berättade om hur viktigt det är med att vi är
många medlemmar, så vi har ett starkt förhandlingsmandat gentemot företagen och
dess organisationer.
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Har du skadat dig under
sommaren?

Studiekommittén -Bildar medlemmar och
förtroendevalda
En av våra kommittéer är studiekommittén, de har, precis som det låter, till uppdrag att
samordna studier och utbildningar. De hjälper också till att stötta våra förtroendevalda i
deras uppdrag i klubbstyrelserna. 
 
Kommittén består av sju stycken ledamöter, med en ansvarig ombudsman knuten till
sig. Kommittén leds av Ulf Eriksson som syns på bilden. 
 
Vi har också ett glatt gäng med handledare som hjälper till med att hålla i kurserna, det
kan vara allt från medlemsutbildningar som förklarar mer om hur facket fungerar, till
avancerade förhandlingsutbildningar för våra förtroendevalda, och allt där emellan.  
 
Är du nyfiken på vilka utbildningar och kurser som finns kan du läsa mer här: 
https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-avdelningar/varmland/studier/ 
 
På bilden syns Pål, Thomas, Henrik, Ulf och Ida som är delar av studiekommittén, där
Ulf är ansvarig.

 

 

 

https://evt.ungpd.com/Issues/c69d8733-b8a2-4647-8adf-6fb59ac98929/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.ifmetall.se%2fom-oss%2fvara-avdelningar%2fvarmland%2fstudier%2f


2021-09-20 11:28 IF Metall Värmlands nyhetsbrev nr3 2021

https://ui.ungpd.com/Issues/c69d8733-b8a2-4647-8adf-6fb59ac98929 3/4

Om du skadat dig och uppsökt läkarvård
så kan du ha rätt till ersättning via vår
försäkring "Medlemsolycksfall" via
Folksam som ingår i ditt medlemskap - du
når dem på 0771-950 950

Jessica Persson - 
Ny ombudsman hos oss
Jessica Persson kommer från Sunne men
är bosatt i Torsby sen några år tillbaka.  
- "Jag drivs av att stötta och hitta
lösningar för den enskilde medlemmen
och brinner nog lite extra just för de i
utsatta situationer. Min fackliga bakgrund
har jag i Kommunal då jag tidigare jobbat
inom vården i Sunne kommun. Jag ingår i
lag väst och ansvarar i dagsläget för
Torsby och Sunne." 
 
Vi önskar henne lycka till och varmt
välkommen till IF Metall Värmland

 

 

 

 

 

 

Medlemsförmån för dig i IF Metall Värmland
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IF Metall Värmland har under några år haft fastigheter som gått att boka i Branäs och
Långberget  
- Dessa har sålts, men vi kommer istället att erbjuda alla medlemmar i IF Metall
Värmland att boka boende på dessa anläggningar till ett riktigt bra pris ändå. 
 
Mer information om detta kommer senare.

 

 

 

Aktivitetsvecka - 27 september - 1 oktober
Denna vecka kanske just du och dina arbetskamrater får ett besök av någon av våra
förtroendevalda, förutsatt att vi får komma till företaget, allt genomförs givetvis
Corona-säkert 
 
Under aktivitetsveckan besöker vi så många medlemmar vi kan för att prata fackliga
frågor och kolla av om ni behöver hjälp med något, eller bara vill säga hej. 

 

Följ oss!

YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram

IF Metall Värmland  | Frögatan 6, 653 43 Karlstad | 0771-33 33 11 | postbox.avd14@ifmetall.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är medlem, förtroendevald eller anställd i IF Metall.  
Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. 

Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss, avanmäl dig här.

Dela nyhetsbrevet
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