
Årsmöte 2017
Den 20:e Februari 

för att se till att förhandlingarna genomförs konstruktivt. 
Anledningen till den tydliga rollen är att ingen part ska kunna 

undvika att förhandla utan att behöva stå till svars inför övriga. 
Det går således inte att passivt vänta in andra avtalsområden och 
därigenom själv slippa ta ansvar.

När det återstår en månad av förhandlingarna är det opo-
gruppen som bestämmer ordningen och ger parterna direktiv om 
vilka frågor de ska diskutera sinsemellan samt om det �nns frågor 
som ska föras genom opo.

Vilket ansvar har opo?
De opartiska ordförandena har bland annat ansvar att: 
– parterna trä�ar avtal i tid 
– samordna förbundsförhandlingarna 
– fack och arbetsgivare preciserar sina krav 
– lägga egna förslag till lösningar 
– lämna slutligt förslag till avtal 
– vid behov skjuta fram kon�iktåtgärder.

-

 

Du kan prenumerera på avtalsnyheter från
IF Metall via e-post och/eller sms. Kontrollera 
också att dina kontaktuppgifter är upp-
daterade, det underlättar vid en eventuell 
konflikt då det är viktigt att kunna nå ut med 
snabb information. Tänk då på att gärna ange 
e-postadress och mobilnummer du kan nås på 
även om arbetsplatsen är uttagen i konflikt.
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Vi hoppas att så många av er som möjligt tar chansen att vara med och påverka den 
fackliga organisationen.

Tid:   kl:13.00-16.00
Plats:   Marcus Wallenberg-hallen
Inbjudna:  Alla medlemmar i IF Metall, både Scania  
   och Randstad

Utöver de sedvanliga årsmötespunkterna såsom verksamhetsberättelse, handlingsplan-
er val av styrelse så föreslås även en utökning av verkstadsklubbens styrelse.

Du som är Scania-anställd och deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att 
få ersättning i enighet med utvecklingsavtalet.

- Under arbetstid skall du koda “18 fackl/UVA” i Time.

- Utanför arbetstid kodar du ”14 Öt fackl/UVA” i time.



för att se till att förhandlingarna genomförs konstruktivt. 
Anledningen till den tydliga rollen är att ingen part ska kunna 

undvika att förhandla utan att behöva stå till svars inför övriga. 
Det går således inte att passivt vänta in andra avtalsområden och 
därigenom själv slippa ta ansvar.

När det återstår en månad av förhandlingarna är det opo-
gruppen som bestämmer ordningen och ger parterna direktiv om 
vilka frågor de ska diskutera sinsemellan samt om det �nns frågor 
som ska föras genom opo.

Vilket ansvar har opo?
De opartiska ordförandena har bland annat ansvar att: 
– parterna trä�ar avtal i tid 
– samordna förbundsförhandlingarna 
– fack och arbetsgivare preciserar sina krav 
– lägga egna förslag till lösningar 
– lämna slutligt förslag till avtal 
– vid behov skjuta fram kon�iktåtgärder.

-

 

Du kan prenumerera på avtalsnyheter från
IF Metall via e-post och/eller sms. Kontrollera 
också att dina kontaktuppgifter är upp-
daterade, det underlättar vid en eventuell 
konflikt då det är viktigt att kunna nå ut med 
snabb information. Tänk då på att gärna ange 
e-postadress och mobilnummer du kan nås på 
även om arbetsplatsen är uttagen i konflikt.

11

Valberedningens förslag till 
Verkstadsklubbens styrelse 

2017-2018
Huvudskyddsombud 3 år  Bo Luthin
Idag: Bo Luthin 

Kassör 2år    Riitta Tucinska
Idag: Riitta Tucinska

4 Ordinarie ledamöter 2år  Michael Gustafsson
     Mats Johansson
     Emilianos Chatzimichail
     Anneli Andersson
Idag: Michael Gustafsson, Susanne Santander, Malena Danell (avgått 2016-07-01), 
Emilianos Chatzimichail

Övriga nominerade:  
Johan Nilsson, Mattias Gustafsson, Georges Hatem, Miro Kovijanic, Marcela Ossandon
    
5 Ersättare 1år   Hans Huselius
     Thomas Bladt
     Johan Nilsson
     Leena Bergfors
     Mattias Gustafsson
Idag: Mats Johansson, Leena Bergfors, Johan Nilsson, Anneli Andersson, Rudi Glasfors.

Övriga nominerade:  Mats Johansson, Emilianos Chatzimichail, Georges Hatem, Anneli An-
dersson, Marcela Ossandon, Peter Lundblad

Ordinarie Revisor 2år  Carl Doland
Idag: Carl Doland
2 Revisor Ersättare 1 år  Katariina Kiimalainen
      Georges Hatem
Idag: Vakanta

Övriga nominerade:    Mattias Gustafsson, Petri Sievola
Ordinarie Fanbärare 1år  Vakant
Idag: Vakant
Fanbärare ersättare 1år  Vakant
Idag: Vakant     
     *De rödmarkerades mandatperiod går ut
     *De svartmarkerade är valberedningens förslag


