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Vad händer om facket  
möter Darth Vader?
Du vet väl om att det finns ett tiotal inspirerande filmer på 
www.youtube.com/medlemifacket som försöker lyfta fram 
vad den borgerliga regeringen hittar på. Många av dem är både 
tänkvärda och intressanta och kan mycket väl användas som 
diskussionsunderlag i t.ex. en cirkel eller ett medlemsmöte.
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Camilla Johansson
Ordförande  
IF Metall  
Västra Skaraborg

ledaren

Vi måste ut på gatorna

Så har då årets Första maj passerat. Arbetarrörelsens 
högtidsdag som firas runt om i världen sedan 1890 
av olika arbetarpartier och fackföreningar med de-

monstrationer. 
Sedan 1939 är denna dag en allmän helgdag i Sverige. 

Tänk, en hel dag då alla vi arbetstagare, arbetslösa och 
sjukskrivna tillsammans kan gå ut på gator och torg och 
visa vårt missnöje till de omfattande förändringar som 
den borgerliga alliansen har gjort i regelverken som be-
rör arbetslösa och sjukskrivna samt till alla ytterligare för-
sämringar som ligger som förslag att genomföras. Och till 
alla arbetsgivares förtret så har vi inget löneavdrag den-
na dag. 

I Skara bjöd dagen på sol och vackert väder. Men kamra-
ter, var fanns IF Metallarna? I Skaras förstamajtåg så var 
det en handfull IF Metallare. Jag vet att det finns ca 80 st. 
förtroendevalda IF Metallare på våra arbetsplatser i Ska-
ra och Götenekommun. 

Om nu inte alla våra medlemmar går ut på gator och 
torg så bör i alla fall alla vi förtroendevalda vara 
där. Vi är valda att företräda, bevaka och informera 

våra medlemmar om förändringar i lagar och avtal. 
Vi är de som dagligen möter och hjälper medlemmar som 

utsätts för regeringens genomförda försämringar och ar-
betsgivarnas angrepp på den enskilde. 

Vi ser vilka det är som vinner och vilka som förlorar på 
den borgerliga politiken. 

I slutet av maj väntas riksdagen att fatta beslut om yt-
terligare försämringar för de sjukskrivna. Förslaget inne-
bär att gå ifrån dagens sjustegsmodell i rehabilitering till 
en nyskapad trestegs rehabiliteringskedja, ”utkastnings-
kedja” och en ettårsgräns för sjukpenning. Som företrädare 
för IF Metallarna i Västra Skaraborg har jag samma åsikt 
som LO och anser att föreliggande förslag bör förkastas i 
sin helhet. 

Så, kamrater sitt inte hemma med knuten hand. Vi 
måste ut på gator och torg. Jag ser redan fram emot 
första maj 2009. Min önskan är då att alla vi förtro-

endevalda i alla LO förbund ska bilda kommunernas ge-
nom årens längsta första maj demonstrationståg. 

Vi från arbetarrörelsen ställer ju inga orimliga krav.
Vi kräver bara rättvisa.

Under semesterperioden 
samordnar Västra & Östra Skaraborg sina telefontider 
angående försäkringsfrågor.

Detta innebär att om ni har frågor rörande försäkringar 
under veckorna 27 och 28 skall ni ringa till  
Östra Skaraborg, telefon: 0500-42 41 73  
och under veckorna 31 och 32 ringer ni till Västra 
Skaraborg, telefon: 0510-48 41 41.

Anmäl alla skyddsombud
IF Metall har tagit fram en ny blankett för att anmäla 
skyddsombud på företagen.

I samband med regeringen nedskärning av ar-
betsmiljöverket raserade skyddsombudsregist-
rena till en sådan nivå att dom inte var prak-
tiskt användbara.

Den nya blankett som är framtagen skall an-
vändas till alla skyddsombud på ditt företag, 
både nyanmälningar och för att registrera om 
dom som redan finns.

Blanketten kan du ta hem direkt från vår lo-
kala eller centrala hemsida.

Glöm inte, alla skyddsombud skall anmä-
las, både gamla och nya.

Anmäl alla olycksfall 
Anmäl alla inträffade olycksfall till Försäkringskas-
san och AFA.

Gå alltid till doktorn om ni råkar ut för någon 
skada hur liten den än är.

Det kan komma sviter långt efteråt och utan 
journalanteckning kommer ni ingen vart med 
försäkringskassan eller AFA.
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Kollektivavtalsbrott  
på Volvo Powertrain i Skövde
Under vintern har det uppdagats 
att Volvo Powertrain vid ett flertal 
tillfällen brutit mot reglerna för natt- 
vila i riksavtalet. 

Detta har skett genom att anställ-
da jobbat över vid tidpunkter mel-
lan 24.00 – 05.00. För att få göra det 

ska man inkomma med dispensan-
sökan i anslutning till övertidsar-
betet, vilket inte gjorts i dessa fall. 
Verkstadsklubben har inte kunnat nå 
någon lokal uppgörelse i frågan och 
har därför begärt central förhandling 
för att lösa tvisten. 

I samband med att Verkstadsklub-

ben begär central förhandling i frågan, 
har vi också begärt att få ut en sam-
manställning på all övertid som varit 
mellan 24.00 – 05.00 under perioden 
2007-01-01– 2008-03-05. Förmodligen 
är de brott som hittats under vintern 
bara toppen på ett isberg.

Lars Ask 

Titech Systems AB, Tidaholm 
har ett populärt tvåskift

Från vänster Walid Zhaba, Martin Holst, Ingemar Johansson (Ingo) och Kristofer 
Ahrenbeck som uppskattar det nya tvåskiftet mycket.

Titech 
Systems AB  
i Tidaholm 
söker folk

Titech Systems AB, 
Tidaholm söker 
bäddfräsare och NC-
operatörer till sin 
verksamhet i Tidaholm. 

Om Du är intresserad 
kontakta företaget  
Tel: 0502-195 00.

Tictech Systems AB, Tidaholm är ett 
företag med skärande bearbetning med 
huvudsaklig verksamhet riktad mot 
verkstadsindustrin. Vid företaget 
arbetar 53 st metallarbetare 

Verkstadsklubben vid ovan nämndas 
företag i Tidaholm, har träffat en över-
enskommelse om ett tvåskift på bädd-
fräsavdelningen som innebär att man 
arbetar 32,5 tim/vecka och som berör 

6 metallarbetare. Överenskommelsen 
om skiftschemat ska pågå fram till 
kommande årsskifte, för att därefter 
eventuellt permanentas.

Arbetstiden är för förmiddagsskiftet 
05:30-12:15 måndag – fredag och för ef-
termiddagsskiftet 12:00- 18:45 samma 
dagar med möjlighet att flexa till 21:15 
som medför att man kan sluta 16:00 på 
eftermiddagsskiftet under fredagar

De som arbetar i detta skiftschema 

bibehåller sin månadslön fullt ut. Ar-
betstidsförkortningen utgår med 82 
minuter/vecka.

Både företaget och den lokala verk-
stadsklubben företrädd av klubbord-
förande Kristofer Ahrenbeck ser bara 
fördelar med det införda tvåskiftsche-
mat och likaså framför de övriga som 
arbetar i skiftlaget att det är mycket 
positivt och uppskattat att kunna ar-
beta på detta sätt.
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Förbundsrådet beslutade i november 
2007 att satsa 15 miljoner kronor till en 
riktad satsning på organisering och 
rekrytering på framför allt mindre 
arbetsplatser. 

Syftet är att motverka en hotande ne-
gativ medlemsutveckling i IF Metall. 
En viktig förutsättning för en hög or-
ganisationsgrad är en tydlig facklig 
närvaro på arbetsplatserna. På ett all-
deles för stort antal mindre arbetsplat-
ser saknas detta.

Avdelningarna förväntas satsa unge-

Projektet Starka tillsammans – organisera, rekrytera
fär lika mycket för utåtriktade aktivi-
teter som leder till hållbara arbetssätt 
för organisering av nya medlemmar 
och rekrytering av förtroendevalda un-
der projekttiden. Tillsammans skulle 
vi därmed satsa 30 miljoner kronor.

Förbundsstyrelsen har beslutat att 
arbetet i denna stora satsning ska ske 
i en projektorganisation.

Vid projektets slut ska både av-
delningar och förbundskontor ha ett 
hållbart arbetssätt där organiserings-
arbetet är en grundläggande uppgift. 
Vi ska också ha hittat bra metoder och 

verktyg för detta. Arbetet ska alltså 
fortsätta och ha en hög prioritet.

Mål
Att höja organisationsgraden.
Att rekrytera fler förtroendevalda 

för att öka den fackliga närvaron på i 
huvudsak mindre arbetsplatser.

Att vända nedgången av antalet ak-
tiva medlemmar till en ökning redan 
under 2008 och 2009.

Att alla anställda inom IF Metalls 
avtalsområden ska ha fått frågan: Vill 
du bli medlem?

För ett år sedan var jag på besök hos 
Swegon i Kvänum för att titta på och 
rapportera om deras arbetsplats-
bibliotek (och konstklubb) och nu var 
det dags att titta ut igen.

Denna gång var tanken att titta när-
mare på dom utbildningsinsatser som 

Swegonklubben utvecklas igen
man håller på med.Tillsammans med 
företaget har man skapat en liten ut-
bildningssal belägen i sitt arbetsplats-
bibliotek. 

Sex platser för deltagare i datorut-
bildning ( plus handledare) och totalt 
18 platser för språkutbildningar finns. 

Som handledare för datorutbild-

ningarna används informationsan-
svarig Eli Abadji från Swegon och till 
språkkurserna handhåller ABF leda-
ren, även om man tror att man skall 
bli självförsörjande där också så små-
ningom. 

– Det visade sig att vi hade ett fler-
tal anställda med stora språkerfaren-
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Att tydliggöra avdelningarnas an-
svar för organisering av inhyrd arbets-
kraft på mindre arbetsplatser.

Att tydliggöra klubbarnas ansvar 
för organisering av inhyrd arbetskraft 
samt bevakning av deras löner och an-
ställningsvillkor.

Att skapa rutiner för hållbar med-
lemsintroduktion på mindre arbets-
platser.

Att öka antalet studerandemedlem-
mar.

Delmål – verkliga 
organisationsgraden i förbundet

En viktig förutsättning för att kun-
na höja organisationsgraden är att 

först ta reda på den verkliga organi-
sationsgraden. För att uppnå detta 
delmål behöver alla avdelningar göra 
en ordentlig granskning av nuläget av 
antalet anställda på arbetsplatser med 
och utan kollektivavtal senast i okto-
ber 2008.

Avdelningarna har nu att starta ar-
betet ute på arbetsplatserna, även om 
man nu säger att det är i första hand 
arbetsplatser där det saknas facklig 
organisation så måste även arbetsplat-
ser med klubbar och avdelningsom-
bud se till att organisera alla på sina 
arbetsplatser. I avdelning 27 Östra 
Skaraborg är Leif Andersson projekt-
ansvarig

heter, och det skall vi naturligtvis titta 
på, säger Eli Abadji.

När företaget och klubben diskute-
rade datorutrustning som vanligtvis 
är en kostsam investering, och brukar 
innebära långdragna förhandlingar så 
löste sig allt på bästa sätt. 

Företaget såg inga som helst pro-
blem, utan tyckte det var enbart posi-
tivt med den kompetenshöjning som 
förslaget innebar. 

Förutom dessa nya spår så håller 
klubben på och utvecklar sina gamla 
verksamheter hela tiden. Konstklub-
ben genomför i år konstnärsveckor där 
inbjudna konstnärer får visa upp sina 
verk. 

När undertecknad var på besök 
fanns konstnären Tage Olssons verk 
på plats i hela matsalen. Tage gör 
konst av drivved med mycket vackra 
kustmotiv som huvudsak. 

Svend-Åge  
Egeriis  
i pension
Den sista april 2008 slutade ombuds- 
man Svend Åge Egeriis sin anställning 
och gick i pension från IF Metall Västra 
Skaraborg.

Svend Åge har varit kassör och om-
budsman på Västra sedan samman-
slagningen för ett par år sedan, innan 
detta tillbringade han inte mindre 15 
år som ombudsman på Metall avd. 28 
Skara-Vara.

I ett tidigare liv var han anställd på 
Volvo komponenter i Skövde där han 
jobbade i 16 år och sysslade mest på 
härdavdelningen och härdade kolvtap-
par och kamaxlar till dieselmotorer 
innan han blev allt mer engagerad 
i det fackliga arbetet. Som man kan-
ske kan utläsa av namnet (och ound-
vikligen på dialekten om man träffat 
honom) så kom Svend Åge med familj 
på 70-talet från Danmark, för att jobba 
just i Skövde.

En av Svend Åges stora intressen 
är dykning, och vi förutsätter att man 
kommer att hitta honom lite varstans 
i (Skövdes!) vattendrag framöver. Hur 
som helst så önskar vi honom lycka till 
med livet som pensionär och att han 
skall få nya upplevelser, både i och ur 
vattnet.

Svend-Åge Egeris vinkar farväl till nästan 
två decennires fackligt jobb
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Nytt regionalt skyddsombud
IF Metall östra Skara-
borg har utsett Mag-
nus Thorsell, Tida-
holm till nytt regionalt 
skyddsombud, RSO, i 

av delningen. Magnus arbetar på IAC, 
Tidaholm där han bland annat är hu-
vudskyddsombud.

Magnus Thorsell har lång erfaren-
het av att arbeta med frågor som rör 
arbetsmiljöarbetet och kommer med 
all säkerhet att vara en stor tillgång 
för både medlemmarna som för före-
tagen som behöver stöd och hjälp med 
dessa frågor.

Framtidens ledare
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbets-
grupp 2006 som fick i uppdrag att ar-
beta fram förslag till en mer kvalifice-
rad utbildning i IF Metall, vilket blev 
till IF Metalls Högre utbildning.

IF Metalls avdelning i Östra Skara-
borg har en deltagare som deltar i ut-
bildningen.

Lina Gustafsson, är klubbordföran-
de på Cejn AB i Skövde. Hon är även 
ledamot i avdelningsstyrelsen.

Utbildningen pågår under januari 
till oktober 2008 med 3x2 internat-
veckor. Den innefattar ledarskap, vär-
deringar och ideologi samt organisa-
tions- och förändringsarbete både inom 
organisationen och på arbetsplatsen. 

Kunskaper om ekonomi, samhälle, 
företag, politik och arbetsrätt samt in-
ternationella frågor och EU-kunskap 
ingår också i utbildningen.

Under utbildnings perioden så ska 
varje deltagare arbeta med ett projekt 
som klubb, avdelning eller förbund be-
ställt. Det är totalt 18 deltagare som 
går den nu.

Den högre utbildningen ska möjlig-
göra för förtroendevalda att stärkas i 
sin roll samt få en högre och mer om-
fattande utbildning. 

Deltagarna ska efter fullgjord ut-
bildning kunna känna sig trygga i sina 
nuvarande ledarroller i förbundet eller 
för framtida ledarroller.

Lina Gustafsson IF
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IF Metall i Skaraborg genomfört en Jämställdhetsutbildning för medlemmar 
på Axevalla Folkhögskola under tiden 5–7 maj. Det har varit en bra kurs med 
bra diskussioner. Kursmaterialet utgick ifrån boken Klass och Kön från LO 
samt en del material från Jämo.Vi talade om IF Metall:s policy angående 
jämställdhet. Kursdeltagarna var nöjda med kursen, vi hoppas att fler 
medlemmar kommer att gå den.Handledare för utbildningen var Linda 
Henricsson och Ann-Gerd Milton.

IF Metall Skaraborg har 5– 9 maj utbildat tolv försäkringsrådgivare i frågor 
som rör våra avtalsförsäkringar och som finns på alla företag med kollektiv- 
avtal.Utbildningen genomfördes i en mycket trevlig atmosfär med mycket 
intresserade deltagare och de kommer att bli en mycket stor tillgång för de 
medlemmar som arbetar på de företagen som deltagarna kommer ifrån.
Handledare för utbildningen var Marie Olsson och Christer Ax

Den 5-7 maj genomgick tolv kassörer från klubbar inom avdelning 27 och 28 
kassörsutbildning på Axvalla Folkhögskola. Många av kassörerna var nyvalda 
vid årsmötena i februari. Under dessa dagar får man lära sig bokföring, 
deklarationer men också detta med ansvarsfrågor för både kassörer och 
klubbstyrelser. Handledare var Leif Andersson.
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Sommaröppet hos 
Västra Skaraborg
Från vecka 26 till och med vecka 
31 har vi begränsade öppettider 
på IF Metall Västra Skaraborg 
avdelningsexpedition. Ombuds-
männen är dock tillgängliga på 
sina mobiler hela dagen enligt 
nedanstående lista.
Övrig personal når ni mellan 09.00 
och 12.00.
Robert Bengtsson, 0510-48 41 38, 
är i tjänst veckorna 26, 27, 28.
Susanne Berglund, 0510-48 41 36, 
är i tjänst veckorna 30, 31.
Per-Owe Fredriksson, 
0510-48 41 37, är i tjänst vecka 31.

IF Metall S-förening Hjo
Under våren har i avdelningen en ny 
S-förening bildats, IF Metall S- fören-
ing Hjo.

Den har som syfte att få fler LO-
medlemmar att bli medlemmar i det 
socialdemokratiska arbetarepartiet 
och att få fler medlemmar att enga-
gera sig i det politiska arbetet som till 
mycket stor del påverkar vår vardag. 
Dessutom måste vi LO-medlemmar bli 
aktiva i politiken för att våra frågor 
ska kunna vinna gehör i maktens kor-
ridorer.

 I styrelsen finns följande IF Metal-
lare: Jörgen Fransson ,Tectubes; To-
mas Hugin,Tectubes; Annelie Nilsson, 
Bergboms; Roger Krona, Volvo PV; 
Claes Hagström, pensionär.Medlemsutbildning på Samhall

Den 28 – 30 april höll avdelning 27 med-
lemsutbildning på Samhall i Skövde. 13 
glada Samhalls anställda hade anmält 
sitt intresse.

Handledare för kursen var Jonny Al-
fredsson och Lars Hjalmarsson från 
Volvo Powertrain.

Dag 2 så var Marie Olsson där och 
informerade om försäkringarna som 
finns i kollektivavtalet och medlems-
avgiften.

Dag 3 så var ombudsman Veronica 
Söderlund där och informerade om kol-
lektivavtalet samt avtalet om beman-
nade lösningar.

När man är på Samhall kan det 
innebära att man kan åka till andra 
företag och utföra arbete. För detta 
har det förhandlats fram ett särskilt 
avtal.

Dessa tre dagar innehöll många gi-
vande diskussioner och glada skratt.

Carina Hvass  
42 41 78  
A-kassa: 
41 47 28

Annika Rydfelt 
42 41 79
A-kassa: 
41 66 20

A-kassefrågor

Välkommen  
till IF Metall  
Östra Skaraborgs  
expedition 

Tel: Växel  
0500-42 41 70

Medlemskap och avgifter

Carina  
Johansson 
42 41 75

Ewa Maliranta 
42 41 76

Berit Skoog 
42 41 74

Ombudsmännen

Leif Andersson 42 41 72, 070-630 64 10 
leif.h.andersson@ifmetall.se
Veronica Söderlund 42 41 77, 070-631 06 99 
veronica.soderlun@ifmetall.se
Christer Ax 42 41 71, 070-595 64 68  
christer.ax@ifmetall.se

Försäkringsfrågor

Marie Olsson 
42 41 73



Utkommer med fyra 
nummer per år. 
Ansvarig utgivare: 
Christer Ax 
Tryck:  
JMS Mediasystem, 
Helsingborg 
Produktion:  
d.a. media  
www.da-media.nu

Vad gör 
frost(en)  
på sommaren?

Kommer ni ihåg Frost, och Bjurre? 
Om inte så får ni titta i nummer 4 2007.

Som en liten uppdatering kan vi näm-
na att dom är i full gång med att pro-
ducera en ny EP med namnet ”I Din 
Bleka Skugga”. 

Skivan är troligen både klar och ute 
på deras hemsida (www.frostpunk.se) 
när denna tidning kommer ut.




