
Trycket 15 januari 2020

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 ersättare.  

Den som har andra förslag än de 
som valberedningen föreslagit måste 
föra fram det till valberedningen eller 
själv delta på Metallklubbens nomi-
neringsmöte.

Här följer valberedningens namn-
förslag. 

Klubbens  
nomineringsmöte 
Onsdag 22 januari genomför IF Metall sitt nomineringsmöte. 
Alla metallmedlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn 
till klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.

Kassör
Erik Pettersson  (omval)
Tommy Näslund (nyval)

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

Ersättare                      
Marie Landström    (omval)         
Margareta Johansson   (omval)
Richard Berglund  (omval)
Dan Nilsson   (omval)
Fuad Musa   (nyval)
Anders Stenberg  (nyval)

Tid och plats för mötet 
Dag:      Onsdag 22 januari
Tid:        klockan 14.00 -14.30 
Plats:     Aulan UEA   
  

Observera: För att närvara på 
arbetstid  måste du få ledigt av 
din PL.   

Välkommen!

Valberedningens förslag 
Förslaget bygger på att Erik Petters-
son kommer att gå i pension under 
det första halvåret 2020. Därefter blir 
Tommy Näslund kassör. Då uppstår 
en vakans som ordinarie ledamot 
och en ersättare går in som ordinarie 
ledamot. 

Kontakta valberedningen: 
Åsa Dahlsten tfn 27622

asa.dahlsten@volvo.com

Gruppstyrelsernas årsmöten kommer att genomföras under vecka 5.  
Kallelser till dessa möten kommer inom kort. Håll utkik efter tid och plats.

Ta kontakt med valberedningen om du har förslag till kandidater.



Medlemsomröstning om  
arbetstiden på fredagar

I början av december genomförde klubben medlemsmöten för att bland annat diskutera frågan om 
arbetstider på fredagar.  Mötena beslutade att vi ska genomföra en medlemsomröstning för att få en 
uppfattning om hur medlemsopinionen ser ut.

Arbetstiderna 
De senaste sju åren har vi haft 
delat skift på fredagar för två- och 
treskift. Det är många som vill ha 
en återgång till att FM-skiftet ska 
arbeta hela arbetstiden på fredag 
och därigenom så blir EM-skiftet 
lediga på fredagarna. 

Det finns också många som an-
ser att nuvarande arbetstider är 
bra. Korta pass på fredagar gör 
att båda helgerna blir långa på 
tvåskift. 

Frågan
Klubben gör denna omröstning för 
att få en bild av medlemsopinionen 
i frågan. Vi vet sedan tidigare att vi 
inte har några mandat att ”sälja ut” 
kraftigt ökad flexibilitet för att än-
dra arbetstiden på fredagar.

Vad tycker du?
Det är viktigt  att klubbstyrelsen 
företräder en medlemsmajoritet 
i kommande diskussioner och 
förhandlingar med företaget. 
Därför är det vikrigt att var och 
en säger sin mening och deltar i 
omröstningen.  Gruppstyrelserna 
kommer att hålla i omröstningarna 
under vecka 4 och 5.

Alternativen
I omröstningen finns det tre alter-
nativ:

1/ Behåll nuvarande arbetstid 
Innebär att vi inte inleder några 
förhandlingar om att förändra 
arbetstiden för två- och treskift.

2/ Förhandla om ledigt EM-skift
Innebär att klubben i förhan-
dling begär att parterna justerar 
arbetstiden för två- och treskift 
så att arbetstiden för två- och 
treskift ändras på fredagar.

3/ Inte viktigt
Det tredje alternativet innebär 
att frågan inte är speciellt vik-
tig. Det spelar ingen större roll 
oavsett vilken arbetstid det är 
på fredagar.

Vilka får rösta?
Klubbstyrelsen har bestämt att 
alla medlemmar i klubben har 
rösträtt. Däremot kommer vi att ha 
tre olika färger på valsedlarna för 
att se hur röstresultatet ser ut för 
respektive skiftform.
• Dagtid har vita valsedlar
• Skift med halva fredagar 
 har gula valsedlar
• Övriga skift har gröna  
 valsedlar

Framtida avtal?
Om klubben och företaget kom-
mer fram till ett förslag till avtal om 
förändrad arbetstid på fredagarna 
kommer vi givetvis att genomföra 
en avtalsomröstning bland med-
lemmarna innan vi skriver på en 
sådan överenskommelse.

Några argument för....
....lediga em-fredagar 
• Bra för kroppen, ansträngande att 

börja 11.00 på EM-fredag.
• Bra för miljön med färre arbetsresor.
• Kostar ingenting.
• Ger längre helgledigt efter EM-

vecka.

....nuvarande arbetstid 
• Bra med korta fredagar, ger bra 

helgledigheter.
• Går inte så många komptimmar 

om man vill vara ledig.
• Semesterfaktor är 1,0, inte 1,11 

som det blir om man är ledig EM-
fredag.

• Måste stanna till 15.30 på fredagar 
(lägga in matrast) om man är ledig 
EM-fredag.

Diskutera gärna frågan i arbetsgruppen. 
Vänd och vrid på argumenten för de 

olika förslagen.


