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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Kom på klubbmöte!

På tisdag och onsdag genomför vi sammanlagt 4 klubbmöten på 
fabriken. Ditt deltagande är betydelsefullt. Alla medlemmar kommer 
att få viktig information om heta förhandlingsfrågor. 
Många heta frågor
Vi har många angelägna punkter att dis-
kutera: 
• Arbetstiderna, arbetstiderna på 

fredagar och vilka alternativ som 
finns

• Bemanning och beordrad 
övertid, vilka aktiviteter genomför 
klubben

• Förhandlingarna, en rapport 
om förhandlingsläget just nu.

• Fabrikens framtid, klubbens 
syn på framtidens fabrik

Företagets attityd
Företaget har ett sätt att hantera våra 
medlemsmöten som inte är acceptabel. 
Klubben hade planerat mötet till vecka 
42, men flyttade det till vecka 46 mot 
företagets löfte att få ha mötet på betald 
arbetstid. 

Senare så meddelar företaget att de inte  
står för sina utfästelser och förvägrar oss 
rätten att ha mötet på arbetstid som den 
tidigare överenskommelsen löd.  Bara 
av den anledningen är det viktigt att alla 
medlemmar lyssnar på uppmaningen att 
delta på något av mötena.

Betald övertid
Mötet sker på betald övertid. Det innebär 
att du får cirka 250 kr i lön för att delta på 
klubbmötet.

(klubben beordar inte till övertid som 
företaget gör, här gäller frivillighet)

Flera alternativ
Klubbmötet sker vid 4 tillfällen. Passar 
inte den ena dagen så finns det alternativ 
för att kunna delta.

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er om 
vilket av mötena som ni ska delta på re-
dan denna vecka så underlättar det del-
tagandet.

Fika
Klubben bjuder på fika under medlems-
mötet.

             
Tider för Klubbmötena

Dag Tisdag 24 november   Dag   Onsdag 25 november
Plats Matsal UEA (Blå dörren)  Plats  Matsal Harmoni
Tider  EM-skift 13.30 – 14.30    Tider  EM-skift 13.30 – 14.30  
 FM-skift 14.30 – 15.30     FM-skift 14.30 – 15.30

Mötena sker på betald övertid. Närvarolistor kommer att finnas. 
Dagtidspersonal måste komma överens med PL om man närvarar på arbetstid.

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

             

Kom du också - ditt deltagande är viktigt!



Globaliseringsfonden 
för de uppsagda!

Nu har arbetet med globaliseringsfonden påbörjats på riktigt av 
Arbetsförmedlingen. Det är 70 miljoner som EU och regeringen 
avsatt för de uppsagda från Volvo. IF Metall har arbetat stenhårt för 
att dessa pengar ska komma till stånd.

Idogt arbete från IF Metall 
Redan samma kväll som Volvo 
offentliggjorde att man tänkte läg-
ga ner monteringen i Umeå så 
påbörjade IF Metall arbetet med 
att försöka få medel ur EU:s glo-
baliseringsfond. 

Efter ett idogt arbete så har till slut 
regeringen beslutat att tillskjuta 
medel och samtidigt söka pen-
gar från EU för att skapa bättre 
förutsättningar för de som är upp-
sagda på Volvo. Men det gäller 

även de som fått sluta från Isring-
hausen och Lernia.

70 miljoner
Det är 70 miljoner som är avsatta. 
Svenska staten står för 40 % och 
EU 60 % av dessa medel. Stödet 
omfattar drygt 600 personer och 
ger en möjlighet att få ersättning 
om man vill studera, praktisera 
eller starta eget. 

För de som vill studera så finns 
det möjlighet att få två terminer 

helt betalda ur fonden, med A-
kasseersättning. För den som 
startar eget så får man 6 månader 
betalt samt att man kan få upp till 
145 000 kr för att köpa exempel-
vis inventarier.

Sammanfattning
När Volvo valde att inte betala ut 
ett rejält stöd till de uppsagda så 
har istället samhället och skatte-
betalarna fått skjuta till medel. Det 
är bra att samhället går in med 
kraftiga resurser för att stödja och 
hjälpa de uppsagda. Det är ett 
unikt stöd som endast för fjärde 
gången utbetalas i Sverige.

Bra initiativ av klubben....

… för oss som blev utan arbete. Det tycker 50 f.d. klubbmedlem-
mar som deltog på ”Medlem i facket” som genomförts i höst.

Under tre måndagar har klubben 
tillsammans med IF Metallavdel-
ningen genomfört en medlemsut-
bildning ”Medlem i facket” för ett 
50-tal av de uppsagda. 

Deltagarna uppskattade initiativet 
och tyckte det var roligt att träffa 
gamla arbetskamrater som är i 
samma situation efter monterin-

gens nedläggning och det mass-
varsel som Volvo genomfört.

Många föreläsningar
Listan på inbjudna föredragshål-
lare har varit lång då en av tan-
karna med denna kurs har varit att 
ge deltagarna en så stor bredd av 
information som möjligt. Globali-
seringsfonden, A-kassan, kom-

munen, försäkringshandläggare 
liksom fackliga föreläsare har fyllt 
dagarna. Diskussionerna har varit 
livliga kring många av de frågor, 
både samhälleliga och fackliga, 
som utbildningen ägnats åt. 

Givande kurs
- En mycket givande kurs, säger 
Amang och Niklas samstämmigt. 
- Åh vad kul att träffas igen, fyller 
andra på med. Uppskattat har det 
varit att det funnits tid att prata 
med varandra på fikaraster och 
luncher.

Kursledarna positiva
- En bra kurs! Vi vill tacka del-
tagarna som gjorde dagarna så 
intressanta och roliga och önskar 
alla deltagare lycka till framöver , 
säger Åsa och Erik, som fungerat 
som kursledning.

Från klubbens sida konstaterar vi 
att det varit en viktig satsning att 
genomföra kursen. Vi vet också 
att flera deltagare redan varit i 
kontakt för att kunna delta på fler 
av IF Metalls utbildningar.

I samband med uppsägningarna så hade klubbstyrelsen en dis-
kussion på vilket sätt som klubben kunde stötta alla de som blev 
uppsagda av Volvo när monteringen lades ner. klubben beslöt 
att erbjuda samtliga uppsagda att gå en facklig utbildning under 
hösten 2015. 


