
Klubbstyrelsen 2012  

Jan-Olov Carlsson
Ordförande

Förhandlingskommittén
Avdelning: Monteringen

Telefon:  70 72 30
Mail: jan-olov.carlsson@volvo.com

Tommy Näslund
Ledamot

Försäkringsansvarig
Avdelning: Kaross UB

Telefon:  70 72 18
Mail: tommy.naslund@volvo.com

Roland Hörnberg
Suppleant

Avdelning: Teknik-Underhåll
Telefon:  70 74 29

Mail: roland.hornberg@volvo.com

Gunnar Pettersson
Vice  Ordförande

Förhandlingskommittén
Avdelning: Kaross UA

Telefon:  70 73 55
Mail: gunnar.pettersson@volvo.com

Åsa Dahlsten
Ledamot

Mångfaldsansvarig
Avdelning: Måleriet UD

Telefon:  70 76 44
Mail: asa.dahlsten@volvo.com

Margareta Johansson
Suppleant

Avdelning: Måleriet UC
Telefon:  -----

Mail: margareta.johansson@volvo.com

Carola Andersson
Ledamot

Sekreterare
Avdelning: Kaross UB

Telefon:  70 89 84
Mail: carola.andersson@volvo.com

Johan Berg
Ledamot

Avdelning: Presshallen 
Telefon:  -----

Mail: johan.berg@volvo.com

Tommy Holmgren
Suppleant

Avdelning: Måleriet UC
Telefon:  70 76 44

Mail: tommy.holmgren@volvo.com

Erik Petterson
Kassör

Förhandlingskommittén
Avdelning: Monteringen

Telefon:  70 78 39
Mail: erik.pettersson@volvo.com

Joacim Eliasson
Ledamot

Studieansvarig
Avdelning: Logistik UA-UB

Telefon:  70 76 69
Mail: joacim.eliasson@volvo.com

Mats Eriksson
Suppleant

Avdelning: Logistik UEl
Telefon:  70 79 25

Mail: mats.eriksson.8@volvo.com

Carina eriksson
Ledamot

Avdelning: Klipp och Slitt
Telefon:  70 80 41  

Mail: carina.eriksson@volvo.com

Frågor?
Funderingar!
Synpunkter?

Förslag!
Tveka inte att ta kontakt med  oss om 
du har frågor eller funderingar. 

Om du vill reda ut saker eller har syn-
punkter på den fackliga verksamheten 
på fabriken. 

www.volvoklubben.se
På metallklubbens hemsida hittar du den 
information som du behöver som an-
ställd. 

Vi försöker vara så aktuella som möjligt 
kring det som händer på fabriken.



Trycket 20 april 2012

Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Klubbstyrelsen för IF Metall på Volvo är nu vald. Vi har också bes-
lutat hur vi ska fördela de olika uppdragen inom styrelsen. I detta 
Trycket så presenterar vi med bild och text de som sitter i klubb-
styrelsen och hur du kommer i kontakt med klubbstyrelsen.

Även avdelningsskyddsombuden på fabriken finns med i detta 
Trycket.  

Sätt gärna upp Trycket på anslagstavlan i fikarummet så att ni 
alltid har nära till de telefonnummer eller mailadress som ni vill 
komma åt.

Klubbstyrelse och 
skyddsorganisation

Verksamhetsplan
Klubbstyrelsen har nyligen ge-
nomfört sin planeringsdag. Där 
har vi diskuterat på vilket sätt som 
vi ska leva upp till de ledstjärnor 
som vi har antagit på ett tidigare 
årsmöte inom Metallklubben.

Verksamhetsplanen kommer vi 
att presentera senare i Trycket 
och på hemsidan. 

Ledstjärnorna
Styrelsen har av medlemmarna 
förtroendet att organisera den 
fackliga verksamheten. På ett 
tidigare årsmöte har Metallklub-
ben antagit följande ledstjärnor 
som ska prägla den fackliga 
verksamheten. Vår förhoppning 
är att kunna leva upp till dessa 
ledstjärnor.

Demokratisk 
Vi ska genomföra val ”på golvet” 
till alla fackliga poster. Även våra 
större lokala avtal som vi förhan-
dlar om får alla medlemmar rösta 
om innan vi skriver under avtal-
en. 

Aktiv
Metallklubben ska försöka en-
gagera medlemmarna i den 
fackliga verksamheten. Vi eft-
ersträvar medlemsmöten med 
många medlemmar som deltar.
Vi vill också genomföra våra 
medlemsmöten på betald arbet-
stid. 

Informativ
Vi ska genom Trycket, hem-
sidan och informationsmöten 

ger medlemmarna information 
om alla de frågor som vi arbetar 
med. 

Mångfald och jämställdhet
Metallklubben ska aktivt arbeta 
för att alla ska känna sig respek-
terade och välkomna oavsett kön, 
etnicitet, religion eller sexuell läg-
gning. Det gäller både på Volvo 
och inom den egna fackförening-
srörelsen.

Drivande
Metallklubben vill aktivt försöka 
skapa en bra arbetsplats där lön 
och anställningsvillkor ligger i 
framkanten inom Metallindustrin 
i Sverige. 

Jämställd
Den fackliga organisationen ska 
arbeta aktivt med en jämställd 
arbetsplats. Ett aktivt mångfalds- 
och jämställdhetsarbete ska ock-
så genomsyra vår fackiga organi-
sation.

Utvecklande
Metallklubben har som mål att 
ständigt utveckla och stärka våra 
medlemmmar och förtroendeval-
da i sina roller.

Skyddsorganisationen 2012

Anders Danielsson
Avdelningsskyddsombud DO 2

Avdelning: Presshallen
Telefon:  70 76 85

anders.danielsson@volvo.com

Mikael Eriksson
Avdelningsskyddsombud DO 3

:Vice Huvudskyddsombud 
Avdelning: Finishline DO 3

Telefon:  70 74 68
mikael.k.eriksson@volvo.com

Patrik Berglund
Avdelningsskyddsombud DO 5

Vice Huvudskyddsombud 
Avdelning: Monteringen

Telefon:  70 76 87
patrik.berglund@volvo.com

Jan Isberg
Avdelningsskyddsombud 

Teknik UH
Avdelning: Robotunderhåll UB

Telefon:  70 79 75
 jan.isberg@volvo.com

Aktiva medlemmar ger 
en stark fackförening!

Marie Landström
Avdelningsskyddsombud DO 4

Avdelning: Bättringen UC
Telefon:  70 76 88

marie.landstrom@volvo.com

Torbjörn Johansson
Avdelningsskyddsombud 

Logisitk
Avdelning: Förråd UE

Telefon:  70 73 33
 torbjorn.johansson@volvo.com

Roger Nyström
Huvudskyddsombud

Avdelning: Klipp och Slitt
Telefon:  70 72 29

 roger.nystrom@volvo.com

   Totalt är det 75 skyddsombud på fabriken.  
   De är fördelade på alla skift och driftom 
   råden.

Skyddsombudens uppgift är att företräda sina arbetskamrater i 
arbetsmiljöfrågor. De ska också bevaka att arbetsgivaren följer 
de regler, föreskrifter och lagar som finns gällande arbetsmiljön 
inom sitt skyddsområde.

Vi har 6 st. avdelningsskyddsombud och ett huvudskyddsom-
bud som samordnar de lokala skyddsombudens arbete. Kon-
takta ditt lokala skyddsombud eller något av avdelningssky-
ddsombuden om du har funderingar kring arbetsmiljön på din 


