
Starkt uppslutning bakom namninsamlingen

Metallarna kräver avtal
- 1500 underskrifter

Trycket
10 decem

ber 2002

Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

- Alla utom några enstaka har
skrivit på , berättar de som gått
runt med listorna. Om man
räknar bort de som är från-
varande varje dag: tjänstlediga,
långtidssjuka, föräldralediga,
osv,  samt att det alltid finns ett
internt ”svinn” eftersom man
inte var på plats när listan
passerade - är det en mycket
imponerande  uppslutning.

- Vi har ett mycket starkt stöd
bland medlemmarna för kravet
på att avtal om arbetsorga-

Metallklubbens medlemmar har inte svårt att ta ställning i
konflikten om det uppsagda avtalet om Arbetsorganisation
och lönesystem. Sammanlagt 1500 namnunderskrifter blev
uppslutningen bakom Verkstadsklubbens krav.

nisation och rätten för alla att
utvecklas, konstaterar Metall-
klubben. Förhandlingskom-
mittén vill dessutom rikta ett
tack för det starka stödet som vi
känner bland medlemmarna.

Vi får hoppas att företaget nu
tar intryck av denna opinion
och är inriktad på en lösning
vid förhandlingsbordet. Om
inte namninsamlingen kan på-
verka företaget att ändra attityd
blir vi mycket bekymrade.

Metallklubben kommer så snart
som möjligt att överlämna
resultatet av namninsamlingen
och de krav som vi metallare
står bakom.

Pressmeddelande till alla media
kommer också att skickas ut så
snart som möjligt.

Centrala parterna kommer hit
De centrala parterna kommer till
företaget för partsgemensamma
överläggningar 16 januari. Det är
företaget som begärt stöd från sin
centrala organisation i tolkningen av
Verkstadsavtalet om innebörden av
ackord kontra månadslön
Överläggningar kan liknas vid samtal
till skillnad från förhandling som har
en större tyngd.Metall- och VI-expressen



Här följer en sammanställnig
över förhandlingsläget just nu:

Företaget vill
köpa tid

Vid den senaste förhandlingen
den 22 november lämnade
företaget ett förslag om att
införa ett tillfälligt månads-
löneavtal som ska sträcka sig

till 30/6 2004. Detta för att
konsekvensen av företagets
uppsägning av avtalet - ackord
- ska fördröjas till den 1 juli
2004.          .

Ändra inställning
Verkstadsklubbens svar på
detta var:
Vi tycker fortfarande att det
nuvarande avtalet ska förlängas
fram tills dess vi har ett nytt.
Ett tillfälligt avtal tillför inget
nytt.
För det andra är ett tillfälligt
avtal meningslöst om inte före-
taget redan nu kan visa  på att

man är beredd att lämna sin
fastlåsta position i frågan om
arbetsorganisation och löne-
system

Metallklubbens
förslag

För att undanröja alla tvivel i
frågan har Verkstadsklubben
överlämnat en skriftlig sam-
manställning på temat ”Detta
är sant om vad Verkstads-
klubben vill”   Där finns tydligt
beskrivet följande:

· hur metallklubben ser på
sambandet mellan arbets-
organisation och lönesys-
tem

· ett förslag till hur ett nytt
avtal om Arbetsorganisa-
tion skulle kunna se ut

· klubbens senaste kompro-
missförslag

· ett förslag på en femstegs-
raket för att komma
framåt.

   Företaget har bollen
Om ett Nej upprepas även efter
denna genomgång menar
klubbstyrelsen att företagets
inställning är så styvnackad att
utsikterna för att komma öve-

rens är små. Om Nej är ett
absolut Nej är det meningslöst
att skjuta upp den slutliga
konsekvensen av företagets
agerande. Ansvaret och bollen
för detta ligger hos företaget.

Det finns en chans
Om Nej däremot byts till ett
öppen inställning och vilja till
kompromiss i ”grundbultarna”,
ja då finns det anledning att
göra upp en tidplan för fortsatta
förhandlingar. Med övergångs-
regler i det nuvarande avtalet
tills dess ett nytt månadslöne-
avtal är framtaget, behöver inte
stupstocken tillämpas.

Ingen tidpunkt är ännu utsatt för
förhandlingar kring Verkstads-
klubbens genomgång

Förhandlingsläget just nu

Strax efter semestern genomfördes en insamling till en skola i Ghana och
barnhemsbarn i Ryssland. Insamlingen gav 16.400:-.  Ni som tecknade er för
ett bidrag kommer att få löneavdraget på decemberlönen.

Metallklubben tackar de som lämnat bidrag, det blir en bra julgåva från
medlemmarna.

Insamling


