4 maj 2022

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Nomineringsmöte
IF Metall

Torsdag den 5 maj genomför IF Metall sitt nomineringsmöte.
Alla metallmedlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till
klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.
Observera att det här året genomför vi nomineringsmötet digitalt. Du som vill delta på mötet kan använda dator, telefon är
surfplatta för att delta på mötet.
Varje år står hälften av de ordinarie
platserna i klubbstyrelsen till val.
Valberedningen ska till årsmötet
lämna ett förslag till vilka som ska
sitta i klubbstyrelsen, det gäller
både ordinarie ledamöter och
ersättare.
Nomineringsmöte
Nominering (förslag) är möjligheten
för alla medlemmar att föreslå den
de tycker är den bästa personen för
ett uppdrag.
Har du andra namnförslag än de
som valberedningen tagit fram
måste du föra fram det till valberedningen eller själv delta på
Metallklubbens nomineringsmöte.
Digitalt möte
I år har klubbstyrelsen valt att
genomföra nomineringsmötet
digitalt.
Du som vill delta på mötet för
att lägga fram namnförslag kan
använda telefon, dator eller surfplatta.

Telefon är enklast
RIng 08 505 218 38
Slå sedan in följande kod:
457 378 785#
Surfplatta eller dator
Skicka ett mail till Åsa eller Mikael
så skickar de inloggningsuppgifterna till var och en av er. Använd
följande mailadresser.
mikael.k.eriksson@volvo.com eller asa.dahlsten@volvo.com
Delta fysiskt
Den som vill delta fysiskt kan göra
det. Vi genomför mötet vid IF Metallklubbens lokaler på UA Kom i
god tid och delta där om det passar
dig bättre..
Valberedningens förslag
Här följer valberedningens namnförslag. till klubbstyrelse 2022.
Kassör 2 år
Tommy Näslund

(omval)

Ordinarie ledamöter 2 år
Mikael Eriksson
(omval)
Mats Eriksson		
(omval)

Ersättare 1 år
Marie Landström
Fuad Musa 		
Margareta Johansson
Richard Berglund

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

Övriga uppdrag
Ett antal andra uppdrag är möjligt
att lägga fram namnförslag till på
mötet. Det gäller bland annat revisorer samt ansvariga för Mångfald,
Försäkringar samt Studier.
Inte minst kan man lägga fram
förslag på namn till Ungdomskommittén som vi kommer att
starta efter att klubbens årsmöte
är genomfört.
Mötestiden
Mötet genomförs enligt följande:
Dag:
Torsdag 5 maj
Tid:
klockan 14.00-15.00
Observera: För att närvara på
arbetstid måste du få ledigt av
din PL. Mötet genomförs som
UVA-tid. Det innebär övertid om
du inte har ordinarie arbetstid.
Välkommen!

