
Trycket 6 februari i 2017

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Varje år står hälften av de ordinarie 
platserna i klubbstyrelsen till val. 

Valberedningen har lämnat sitt 
förslag till vilka som ska sitta i klubb-
styrelsen, det gäller både ordinarie 
ledamöter och suppleanter.  

Den som har andra namnförslag än 
de som valberedningen tagit fram 
måste föra fram det till valberednin-
gen eller själv delta på Metallklub-
bens nomineringsmöte.

Här följer valberedningens namn-
förslag. 

Nomineringsmöte 
Onsdag den  8 februari genomför IF Metall sitt nomineringsmöte. 
Alla metallmedlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till 
klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.

Ordförande
Jan-Olov Carlsson (omval)

Ordinarie ledamöter         
Gunnar Pettersson  (omval)
Carola Andersson    (omval)
Carina Eriksson  (omval) 
Åsa Dahlsten   (omval)

Suppleanter                       
Marie Landström    (omval)
Tommy Holmgren    (omval)             
Margareta Johansson   (omval)
Robert Westin     (omval)
Richard Berglund  (omval)

Vecka 11
Vi har tidigare kört fabriken med 
den nya planerade veckotakten. 
Jämfört med det nuvarande takt-
steget innebär det inte så stora be-
manningsförändringar. Presshallen 
utökar 4-skiftet, ett litet treskift införs 
på måleriet och även inom kaross 
och materialhantering krävs lite 
bemanningsökningar även om det 
för närvarande inte diskuteras något 
treskift inom dessa områden.

Mer inhyrning
Företaget har tagit beslut att all 
bemanningsökning ska ske genom 

inhyrning. Företaget har förhandlat 
om det maximalt antal inhyrda inte 
ska överstiga 200 personer med 
de produktionsvolymer som nu är 
kända.  Då är eventuella semester-
vikarier inte medräknade.

Ytterligare taktökning
Från vecka 18 fram till semestern 
ser det ut som om en ytterligare takt-
ökning kommer att ske. Detaljerna 
kring detta är inte kända, men då 
kommer troligtvis inte tvåskift att 
räcka för att producera veckovoly-
men. Vad detta får för konsekvenser 

Ökad produktion
Försäljningen går bra. Volvo tar marknadsandelar.  Företaget har 
därför beslutat att takta upp produktionen från vecka 11. Därefter 
är det aktuellt med ännu ett litet taktsteg från vecka 18 fram till 
semestern.

vad gäller skiftform och bemanning 
återstår att förhandla om på grupp-
styrelsenivå.

Efter semestern
Samtliga visstidare har kontrakt fram 
till semestern. Klubben har redan 
påtalat att om volymerna är fortsatt 
höga därefter och företaget behöver 
behålla inhyrda, ska visstidarna er-
bjudas en riktig anställning.

Tid och plats för mötet 
Dag:      Onsdagen 8 februari 
Tid:        klockan 14.00-14.30 
Plats:     Stora Föreläsningssalen 

Observera: För att närvara på 
arbetstid  måste du få ledigt av 
din PL.  Mötet genomförs som 
UVA-tid. Det innebär övertid om 
Du inte har ordinarie arbetstid.

Välkommen!



Fackliga utbildningar!
Trycket redovisar utbildningarna som IF Metall eller LO planerar 
att genomföra under den kommande perioden. Anmälan och frågor 
kring studier sköter klubben studieorganisatör, Joacim Eliasson. 

Joacim nås på telefon 090-862 76 69, 
Mailadressen är joacim.eliasson@volvo.com. 

Medlem i facket 
Det är en utbildning för alla medlem-
mar. Det krävs inga speciella för-
kunskaper.

Utbildningen ”Medlem i facket” ger 
dig de första grundläggande kun-
skaperna om den fackliga organi-
sationen på arbetsplatsen samt om 
din och vår roll på arbetsmarknaden 
och i samhället. 

Du får också en större förståelse 
för samband, värderingar och 
målsättningar samt orsaker till 
villkoren på arbetsplatsen och på 
arbetsmarknaden.

Utbildningen är på 24 tim (3 dagar).

Under våren finns tre tillfällen att 
anmäla sig till, 6 mars, 27 mars och 
15 maj.

Ledighet och ersättning
Ledighet enligt studieledighetslagen. 
Skattefria stipendier av fackföre-
ningen.

Anmälan sker via Joacim Eliasson

”Den röda tråden”
Är en utbildning för alla medlemmar. 
Inga formella förkunskaper behövs. 
Däremot kanske en lust att diskutera 
sina egna och andras värderingar 
samt viss öppenhet inför olikheter 
gör det roligt och meningsfullt att 
delta.

Innehåll                                                                    
Grundläggande om våra egna vär-
deringar och vad de betyder för våra 
val. Vi diskuterar hur ett bra samhälle 
ska se ut och hur vi kan ta ansvar för 
våra egna och andras liv. 

Utbildningen är på 24 tim (3 dagar).

Ledighet och förlorad förtjänst                     
Ledighet enligt studieledighetslagen. 
Skattefria stipendier av fackförenin-
gen.

Anmälan sker via Joacim Eliasson

Plus sextio 
Är till för medlemmar mellan 60 
och 65 år. Det krävs inga speciella 
förkunskaper.

Innehåll                                                                  
Kursen behandlar pensionsval, 
medlemsförsäkringar och främlings-
fientlighet. Vi har bjudit in ett antal 
föreläsare som vi hoppas ska vara 
intressanta. Du kan förbereda frågor 
om du vill så ska vi försöka svara el-
ler förmedla kontakter så du vet vart 
du ska vända dig. Allt för att du som 
snart pensionär ska kunna känna dig 
trygg i den nya rollen. 

Utbildningen är på 24 tim (3 dagar).

Ledighet och förlorad förtjänst                          
Ledighet begärs enligt studiele-
dighetslagens § 3 och IF Metall står 
för stipendier

Anmälan sker via Joacim Eliasson

Utbildningar för 
förtroendevalda

Förtroendevaldautbildningar är 
till för de som har en förtroende-
post i IF metall. 

Vald på jobbet 
Är till för förtroendevalda. ”Vald 
på jobbet” är första steget i utbild-
ningsserien ”Agera”. Det krävs inga 
speciella förkunskaper. 

Innehåll 
Din roll som förtroendevald, hitta 
engagemang och din plats i det 
fackliga arbetet. Den tar även upp 
de viktigaste frågorna i den fackliga 

kampen och hur lagarna ser ut på 
arbetsrättens område. Du får verk-
tyg för att sköta ditt fackliga uppdrag 
och får även göra en handlingsplan.

Utbildningen är på 24 tim (3 dagar).

Ledighet och förlorad förtjänst:                        
Deltagarna söker ledighet i enlighet 
med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbets-
givaren i enlighet med 7 § förtroen-
demannalagen

Valberedningsutbildning 
Utbildningen är till för de som sitter i 
en valberedning inom IF Metall.

Innehåll
Vi går igenom valberedningens up-
pgifter och arbetssätt. Betydelsen 
av en fungerande valberedning 
samt verktygslåda och arbetssätt 
för arbetet på hemmaplan.

Utbildningen är på 16 tim (2 dagar).

Ledighet och förlorad förtjänst                     
Deltagarna söker ledighet i enlighet 
med 6 § förtroendemannalagen. 
Förlorad förtjänst betalas av fack-
föreningen.

Medlemsutbildningar


