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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Årsmöten
Gruppstyrelser! 

Denna vecka genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. I år har 
företaget nekat gruppstyrelserna att ha årsmötena på arbetstid. 

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 sam-
tidigt få en bra facklig information.

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

Omröstningar?
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 
Kaross EM-skift/dagtid 
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 13.30 - 14.20
Plats: Matsal Harmoni UB

Kaross FM-skift 
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Matsal Harmoni UB

Måleri 
Måleriet EM-skift/dagtid
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 13.30 - 14.20
Plats: Matsal Blå dörren UE

Måleriet FM-skift 
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Matsal Blå dörren UE

Material
Material EM-skift/dagtid
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 13.30 - 14.20
Plats: Stora föreläsningsalen UA

Material FM-skift
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Stora föreläsningsalen UA

Underhåll
Dag:  Tisdag 12 april
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Aulan UEA 

Konsultiaanställd
Även de bemanningsanställda på 
Konsultia kan delta på gruppsty-
relsernas årsmöten med samma 
villkor som Volvoanställda.

Välkomna!

 



Vi bildar ungdomskommitté  
- anmäl ditt intresse! 

Under de senaste 1,5 åren har Volvo anställt många unga på fabriken. 
Flera av dem har nu blivit tillsvidareanställda. Mot bakgrund av det 
har IF Metallklubben beslutat att bilda en facklig ungdomskommitté 
för att säkerställa de ungas perspektiv i det fackliga arbetet.

Anmäl gärna ditt intresse för att delta i ungdomskommittén. Känner 
du någon som du tycker borde sitta i kommittén så lämna in det 
namnförslaget. 

Arbetsuppgiften för kommittén är 
att vara drivande i klubbens ung-
domsarbete och påverka det fack-
liga arbetet så att den lockar unga 
medlemmar till ett fackligt engage-
mang .

Som facklig förtroendevald i ung-
domskommittén får du möjlighet 
att på arbetstid träffas för att prata 
om de speciella villkor som ung-
domar på arbetsplatsen står inför. 
Även om ungdomskommittén ska 
forma sin egen verksamhet så 
finns det flera förslag på arbetsup-
pgifter att ta tag i .

Det kan till exempel vara att 
• Lägga förslag till verksamhets-

plan för klubbens ungdomsar-
bete.

• Uppmuntra unga medlemmar 
att delta i den fackligaverksam-
heten.

• Rekrytera ungdomar till fack-
liga medlemsutbildningar.

• Medverka i den fackliga in-
troduktionen för nyanställda 

Ungdomsarbete inom Volvo…. 
I maj kommer IF Metall inom Vol-
vo att genomföra en konferens 
för ungdomsansvariga inom klub-
barna. Konferensen genomförs 
i Arvika, där representanter från 
många av Volvos arbetsplatser 
deltar.

…och i avdelningen 
Även IF Metallavdelning 4 (Mitt 
i Norrland) som vi som klubb till-
hör har ett ungdomsarbete med 
en ungdomskommitté. Även där 
finns det möjlighet att engagera 
sig tillsammans med ungdomar 
på andra I F Metallarbetspaltser i 
Umeåregionen.

Anmäl intresse 
Anmäl ditt intresse eller förslå 
någon du tycker passar till upp-
draget. 

Anmälan sker till klubbens 
sekreterare Carola Andersson 
carola.andersson@volvo.com 
eller till respektive gruppord-
förande:
PPP och Kaross 
MikaelEriksson
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 

Nya lönerna! 
Den första april höjdes lönerna. Det gäller höjningar i befattnignsstegen, men också höjningar av 
OB-  och övertidsersättningar. Här kan du läsa vilka lönenivåer som gäller för dig från första april.


