
Trycket 28 februari 2022

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Kom på klubbmöte! 

Den senaste veckan har varit omskakande för många anställda på 
fabriken. Företagets sätt att hantera de visstidsanställda på fabriken 
lämnar mycket i övrigt att önska. Med anledning av detta kallar 
klubbstyrelsen till klubbmöte nu på onsdag den 3 mars. Mötet sker 
på betald övertid.
Bakgrund
I förra veckan fick ett stort antal visstids-
anställda beskedet att de inte erbjuds en 
förlängd anställning. Vidare fick ett antal 
andra bara förlängd visstid i sex veckor. 

Det har skapat både sorg och ilska bland 
alla anställda på fabriken. Det har också 
skapat en stor oro bland de som erbjudits 
en extremt kort visstidsanställning.

Företagets attityd
Företaget har valt att inte berätta för 
de visstidsanställda vilka motiven är till 
varför de inte får en förlängd anställn-
ing, det enda svar de fått är ”en samlad 
bedömning”. 

Möte på betald övertid
Mötet sker  enligt Utvecklingsavtalet på 
arbetstid. Eftersom företaget inte accept-
erar att möten sker på ordinarie arbets-
tid så har vi beslutat att lägga möten på 
betald övertid. Det innebär att du får cirka 
250 kr i lön för att delta på klubbmötet, om 
du inte väljer att sätta in timmen i komp-
banken,.

Ditt deltagande är viktigt så vi ser gärna 
att alla visstidare och tillsvidareanställda 
deltar på mötet.  
(Metallklubben beordrar inte till övertid 
som företaget gör, här gäller frivillighet)

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er om 
vilket av mötena som ni ska delta på re-

dan denna vecka så underlättar det del-
tagandet.

För nattskift och lediga
För de som arbetar nattskift, har ledigvec-
ka eller annan frånvaro, så  kan du an-
mäla dig för deltagande via dator/smart-
phone. Då anmäler du dig på till Åsa 
Dahlsten mail asa.dahlsten@volvo.com.
Du kommer då att få en länk så att du kan 
logga in på mötet som börjar 14.40.

             

Tider för Klubbmötet
Dag  Onsdag 2 mars   
Plats Matsal UEA (Blå dörren)  
Tider  EM-skift 13.30 – 14.20      
  FM-skift 14.40 – 15.30     

Mötena sker på betald övertid. Närvarolistor kommer att finnas. 
Dagtidspersonal måste komma överens med PL om man närvarar på ordinarie arbetstid.

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

             

Kom du också - ditt deltagande är viktigt!


