
Trycket 10 maj 2022

Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Kom på årsmötet! 
Torsdag den 12 maj genomför IF Metallklubbens vårt årsmöte. Vi 
kommer att hålla två möten som sker på betald övertid. 

Företaget anser inte att det finns möjlighet att förlägga mötet på 
ordinarie arbetstid. Alla medlemmars deltagande är viktigt.
Kom du också!

Betald tid
Mötet sker på betald tid. För skiftgående 
personal innebär det en lön på drygt 250 
kr för deltagande på mötet.

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er innan 
så underlättar det deltagandet på mötet.

Anställda på Konsultia
Alla medlemmar som är anställda av 
Konsulttia är också välkomna att delta 
på klubbens årsmöte.  Ett bra tillfälle att 
ställa frågor om läget för de bemannings-
anställda.

Delta digitalt
Om man vill delta digitalt på något av 
årsmötena går det också bra.

Telefon är enklast  
RIng  08 505 218 38 , slå sedan in 
följande kod:  894 102 289# 

Surfplatta eller dator
Skicka ett mail till Mikael Eriksson 
så skickar han inloggningsupp-
gifterna till var och en av er. An-
vänd följande mailadress:
mikael.k.eriksson@volvo.com   

Viktiga frågor
På årsmötet kommer vi att ta upp 
ett antal viktiga frågor. 

• Övertid. Det finns många frågor 
att reda ut när det gäller företagets 
sätt att hantera övertiden. Klubben 
redovisar vilka frågor som är de vik-
tigaste. 

• Anställningar, vi redovisar vår 
syn på hur företaget hanterat an-
ställningarna och villkoren för de 
som nu övergått till bemannings-
anställda på Konsultia.

• Aktuella frågor,  där klubben 
kommer att redovisa flera ak-
tuella frågor.  

• Skrivelser, där vi kommer att 
ta upp inkomna skrivelser.

Fika
Klubben bjuder på fika under årsmötet.

             
Tider för Årsmötena
Eftermiddagsskift och andra som har 
möjighet att delta på mötet.
Dag Torsdag 12 maj   
Plats Matsal UEA (Blå dörren)  
Tider  13.30– 14.20    

Mötena sker på betald övertid        
Närvarolistor kommer att finnas. 

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Förmiddagsskift och andra som har 
möjighet att delta på mötet.
Dag Torsdag 12 maj   
Plats Matsal UEA (Blå dörren) 
Tider  14.40– 15.20    


