
Trycket 29 januari 2018

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Årsmöten
Gruppstyrelser! 

Den första februari genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. 
Det är många år sedan företaget nekade gruppstyrelserna att ha 
årsmötena på arbetstid. Detta trots att vi för första gången   på 
väldigt länge ligger plus i produktionen.

Mötena kommer istället att ske på övertid med betalning. Ersätt-
ningen för att delta på ett möte blir cirka 275 kr.

Gå på mötet
Varje år genomför gruppstyrelser-
na sina årsmöten. Det är ett viktigt 
möte ur demokratisk synpunkt då 
det ger alla medlemmar en möj-
lighet att föreslå andra kandidater 
till gruppstyrelsen än de som val-
beredningen föreslår. 

På betald övertid
Mötena genomförs på betald 
övertid för de som arbetar skift. 
I genomsnitt blir ersättningen för 
denna timme cirka 275 kr. Ett bra 
tillfälle att öka sin inkomst och få 
en bra facklig information.

Information
Mötet innehåller också en sam-
manfattning av det gångna året 
och aktuell information om det som 
sker den närmaste tiden. 

Omröstning 
I de fall det blir fler nominerade 
än det finns platser så sker om-
röstning med valurna ute på verk-
stadsgolvet.

Dubbla möten
Konsekvensen av företagets beslut 
är att varje gruppstyrelse nu måste 
genomföra två möten för att alla 
ska få möjlighet att delta.

Kaross EM-skift/dagtid 
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 13.30 - 14.30
Plats: Matsal Harmoni UB

Kaross FM-skift 
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Matsal Harmoni UB

Måleriet EM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 13.30 - 14.30
Plats: Matsal Blå dörren UE

Måleriet FM-skift 
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Matsal Blå dörren UE

Material EM-skift/dagtid
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 13.30 - 14.30
Plats: Hytten UE (entresol)

Material FM-skift
Dag:  Torsdag 1 februari
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Hytten UE (entresol)

Underhåll
Dag:  Onsdag 31 januari
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Aulan UEA



Bakgrund
Det är inte ofta, men ibland så har 
vi övertidsarbete på storhelgerna. 
Senast för vår del så arbetade 
en stor del av fabriken övertid på 
nationaldagen förra året. Över-
tidsersättningen för arbete på 
storhelg har inte varit bra, därför 
kunde parterna enas om en jus-
tering av ersättningen för de som 
arbetar dagtid, två- och treskift.

Ny kolumn
En ny kolumn i övertidsersätt-
ningen har införts som ger sam-
ma ersättning för dagtid, två- och 
treskift som storhelgs-OB ger för 
fyrskift och andra kontinuerliga 
skift. Övertidsersättningen följer 
dygnsgränserna 00.00-24.00.

Övertidsersättningarna kan du se 
här nedan.

Bättre övertidser-
sättning på storhelg!

Storhelg
Vad som är storhelg regleras i 
teknikavtalet. Det är följande hel-
ger: 
Nyårshelgen, Påsk, Första Maj,
Nationaldagen, Midsommarhel-
gen och Julhelgen

Tidinfo
Koderna i Tidinfo som ska använ-
das vid storhelgerna ska automa-
tiskt läggas ut av systemet. Det 
gjordes inte vid nyårshelgen för 
de som arbetade över då, men 
det ska nu vara justerat.
Koderna är följande:
• 9A Övertid Dagtid   
• 9B Övertid Skift och Produk-

tionsövertid Dagtid   
• 9C Produktionsövertid Skift

Fyrskift
Fyrskift och annan kontinuerlig 
drift berörs inte av denna öve-
renskommelse, de har redan den 
ersättningen via OB-koden 45.

I samband med löneavtal 2017/18 så fick vi igenom en förbättring 
av övertidsersättning vid storhelger. Från första december 2017 
så gäller en ny kolumn i övertidsersättningen för dagtid, två- och 
treskift. 

Det ger en ökad ersättning på 156,58 kr om man arbetar övertid 
en storhelg. Det utjämnar också ersättningen jämfört med de som 
arbetar fyrskift.

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. 

Kassör     
Erik Pettersson  (omval)

Klubbens 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.

Ordinarie ledamöter         
Tommy Näslund (omval)
Mikael Eriksson    (omval)
Mats Eriksson   (omval) 

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

Tid och plats för mötet 
Dag:      Tisdag 6 februari 
Tid:        klockan 13.30-14.30 
Plats:     Stora Föreläsningssalen 

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

Välkommen!


