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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Skriv en motion –
Påverka IF Metall!

I slutet av november i år genomför IF Metall sin kongress. Den är
vart tredje år och är IF Metalls högsta beslutande organ. Ett förslag
till kongressen kallas motion och kan beröra vår arbetsplats, vår
egen fackliga organisation eller samhället i stort.
Genom att skriva motioner och ge förslag på förändringar kan alla
medlemmar göra sin röst hörd. Vilka frågor tycker du att vi inom
IF Metall ska driva? Nu kan du påverka hur IF Metall ska formas i
framtiden.
Vad vill du förbättra?
Är det något du vill förbättra? Är det
för låga löner, uselt med beordrad
övertid, illa med visstidsanställningar eller annat som du vill förändra
eller förbättra då ska du ta tillfället
att skriva en motion till kongressen.
Rätt att skriva motion
Alla medlemmar i IF Metall har rätt
att skriva en motion det framgår av
våra stadgar i § 6.
Det innebär att varje medlem, klubb
och avdelning har rätt att skriva motioner till kongressen. Alla motioner
ska sedan behandlas av avdelningens representantskap innan de
skickas till förbundsstyrelsen.
Om en motion inte godtas av avdelningens representantskap ska den
ändå skickas till förbundsstyrelsen
om medlemmen eller klubben särskilt begär det.
Så skriver du en motion
Ibland kan det kanske kännas svårt
att skriva men det finns ett stöd för
vad en motion ska innehålla. Använd
gärna dessa frågeställningar när du
skickar in ditt förslag om en motion

Rubrik – rubriken ska ge tydlig
fingervisning vad motionen handlar
om. Rubriken ska spegla innehållet
i motionen.
Brödtext – den ska innehålla en kort
motivering till vad du vill förändra
och varför.
• Vilka behov finns? Beskriv
själva problemet, ge en bakgrund till vad du vill förändra, vad
du vill uppnå.
• Varför vill jag förändra? Finns
det konkreta fall från det verkliga
livet? En kortfattad beskrivning
ger tyngd till förslaget.
• Beskriv fördelarna med förslaget.
• Finns det några nackdelar?
Vilka motargument finns det för
att inte vilja göra en förändring?
• Om förslaget skulle gå igenom, vad skulle vi vinna på det?
En eller flera att-satser – ska formuleras som förslag till beslut. Det är
viktigt att att-satserna blir så få och
så konkreta som möjligt.
Att-satserna ska innehålla tydliga förslag till beslut. Skriv inte
”besluta i motionens anda” eller
”enligt ovan”. Det är att-satsen som
kongressen fattar beslut om. Med
en otydlig att-sats finns risken att

motionen avslås trots att motivtexten
är väl formulerad.
Varje motion ska bara behandla en
fråga. Vill du tycka till om flera olika
områden ska du skriva flera motioner
istället.
Hjälp att skriva
Har du en idé till en motion men
vill ha hjälp att formulera ett färdigt
förslag. Då kan du kontakta oss så
försöker vi hjälp till. Kontakta oss,
glöm inte att lämna dina egna kontaktuppgifter.
PPP/BIW
Mikael Eriksson
Mikael.K.Eriksson@volvo.com
Måleriet
Åsa Dahlsten		
Asa.Dahlsten@volvo.com
Underhåll
Dan Nilsson		
Dan.Nilsson@volvo.com
Material
Mats Eriksson		
mats.eriksson.8@volvo.com
Skicka in!
De färdigskrivna motionerna ska
vara klubbstyrelsen gunnar.pettersson@volvo.com till handa senast
den 10 april -22 för vidaresändning
till avdelningsstyrelsen. Viktigt att
ni skriver ert namn, mailadress och
telefonnummer.

Insamling till förmån för
barnen i krigets Ukraina!

Hjälp till att stödja barnen som
drabbas av kriget i Ukraina!
De fackliga organisationerna på Volvo Lastvagnar Umeå har beslutat
att göra en gemensam insats för att stödja barnen som drabbats
av kriget i Ukaraina. Insamlingen går till FN:s barnfond, UNICEF.

Ditt bidrag ger du genom att
scanna QR-koden här ovan
eller via länken
https://unicef.se/insamling-7665
Var med och bidra du också till
UNICEF:s viktiga arbete för alla
barns rättigheter.
Burkpengar till Unicef
Här på fabriken så samlar vi alla in
de tomburkar och tomflaskor som blir
över. Enligt beslut så ska pengarna
från de insamlade burkarna gå till
utsatta barn.

När krigen bryter ut i världen så
är det barnen som alltid drabbas
hårdast av de vuxnas dårskap och
tanklöshet.
Rädsla, sorg, död, övergrepp
och en krossad barndom och
föräldralöshet pga. av krig är ett
förhållande som ett barn inte ska
behöva växa upp under vart dom
än i världen befinner sig. Barn ska
inte behöva leva sitt liv på flykt och
behöva gå miste om sina lekkamrater och glädje.
Med tanke på barnens utsatthet i det
pågående kriget så har de fackliga
organisationerna, IF Metall, Ledarna,
Unionen och Akademikerna här på
Volvofabriken i Umeå beslutat att
starta en gemensam insamling till
dom krigsdrabbade barnen i Ukraina
Fackklubbarna har valt att starta en
gemensam insamlingsbössa hos
UNICEF där du kan vara med och
lägga ditt bidrag. Insamlingen är

öppen för alla anställda på Volvo
Lastvagnar Umeå, medlemmar som
icke medlemmar. Även bemanningsanställda är välkomna att lägga ett
bidrag.

IF Metallklubbens styrelse har beslutat att 30 000 kr av de insamlade
burkapengarna denna gång ska gå
till UNICEF via klubbarnas insamling.

Om vi alla kan bidra med 100 kronor
var så kan vi få ihop ca. 170 000 kr
till barnen. Givetvis så vore det bra
om summan överstiger detta.
Ditt bidrag ger du genom att
scanna QR-koden uppe i högra
hörnet eller via länken
https://unicef.se/insamling-7665
Läget för barnen i Ukraina är akut.
UNICEF finns på plats och kämpar
för att rädda liv.
Under mars månad dubblas din gåva
av Akelius Foundation.
Din hjälp behövs nu. Hjälp till att
stödja barnen som drabbas av kriget
i Ukraina

UNICEF ser till att barnen får
akut hjälp, rehabilitering och
psykosocialt stöd.
Framför allt arbetar vi förebyggande genom att påverka
lagstiftning, utbilda polisen,
sprida information och se till att
barnen går i skolan. Vi arbetar
för att stärka sociala skyddsnät,
att minska barnarbete, och för
att motverka människohandel,
barnäktenskap och våld
mot barn.

