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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Umeå Pride

Kom och var med!

Lördag 1/10 genomförs Umeå Prideparad för allas lika värde
och HBTQIA+ personers rättigheter.
Klubben finns med under
IF Metalls regnbågsfana och tillsammans med
Volvo Lastvagnar.

PRIDE
Pride är en manifestation för
jämlikhet, rättvisa och alla
människors lika värde. Detta är
precis de saker en facklig organisation kämpar för. Umepride
arrangeras av Queerförvaltningen som är en kulturförening för
HBTQIA+personer och queer
kultur i Umeå. IF Metall som
klubb och avdelning kommer
att delta och hoppas att många
medlemmar med familjer ska
vara med!

Program:
12.00 Samling i Döbelns park. Musik, pepp och ansiktsmålning.
12.30 Avgång för paraden.
ca 13.45- 14.30 Åter i Döbelns park. Musik med umebandet
Jeff Elliot.
Programmet på scenen teckentolkas.

Gå en medlemsutbildning
Utbilningar för medlemmar inom
IF Metall
Gäller medlemmar oberoende
om man är anställd av Volvo eller
Konsultia.

Medlem i Facket 1 7-9/11
Medlem i facket ger dig de första
grundläggande kunskaperna om den
fackliga organisationen.
Plats Umeå ABF

Försäkringar 21-22/11
Grundläggande om ditt skydd när
det oförutsedda
inträffar, dina försäkringar
Plats Umeå Folkets Hus

Ledighet och förlorad förtjänst
Ledighet enligt studieledighetslagen. Skattefria stipendier av
fackföreningen. 988 kr/dag.

Medlem i Facket 2 5-7/12
Har du gått Medlem i facket 1 och har
ett intresse för samhälle och politik?
Plats Umeå ABF

Anmälan
Till postbox.avd04@ifmetall.se
Frågor: chatrin.lindholm@if metall.se 073-0325262

+ 60 16-18/11
En medlemsutbildning för dig som är
på väg att lämna arbetslivet.
Plats Umeå Folkets Hus

Jämställdhetsutbildning 5-6/12
En grundläggande utbildning i jämställdhet där du lär dig att se ojämställdheten i samhället och på
arbetsplatsen.
Plats Umeå Folkets Hus
http://www.kompetensnatet.net
https://www.abf.se/umea

Möte för de som överfördes från Volvo
till Konsultia!
onsdag 28 september 14.30

Ny plats för möte 3
Gästmatsalen, receptionen, UEA
Den 15 maj var det cirka 150 Volvoanställda som förlorade sin Volvo-anställning och
blev erbjudna att fortsätta sitt arbete som anställd på Konsultia. Flera har efterfrågat ett
möte kring villkor, fackavgift med mera. IF Metall bjuder nu in till dessa möten.
Eftersom många medlemmar
efterfrågat ett möte för att
gå igenom villkorsfrågorna
för att vara bemanningsanställd så kallar nu IF Metallklubben till tre möten för de
som överfördes från Volvo till
Konsultia.
Innehåll
Vi kommer bland annat att gå
igenom följande:
• Skillnader i villkor i de olika
avtalen.
• Semestervillkoren i år.

• Vem förhandlar för Konsultiaanställda.
• Fackavdrag direkt på lön.
• Försäkringar som gäller för
er.
Vi ska försöka svara på alla
era frågor som ni har. Dessutom deltar ansvarig ombudsman från IF Metallavdelningen Per-Erik Johansson.
Betald övertid
Mötet sker tre onsdagar i rad
direkt efter FM-skiftets slut
14.30.

De som har arbetstid med
andra skifttider söker ledigt
hos sin PL.
Mötet sker på betald övertid
i enlighet med Utvecklingsavtalet -UVA.
Följande tid gäller:
Möte 1: 14 september
Möte 2: 21 September
Möte 3: 28 September
Tid: 14.30

