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Rätt att ha med en facklig representant vid rehab och andra möten
med företaget!
Då det har kommit till vår kännedom att många inte får frågan om de vill ha med någon facklig
representant vid rehab eller andra möten med företaget, så vill vi förtydliga att man alltid har rätt att ta
med sig någon vid dessa tillfällen. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att
skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa med. Detta är en rättighet som alla våra
medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. Man vet aldrig vad som väntar en på andra
sidan dörren, och då är det skönt att veta att man inte är ensam!!
Så ska du på ett möte eller rehab samtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning,
gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.

Nytt huvudskyddsombud på verkstadsklubben!
Fredrick Carlsson som tidigare har varit Vice huvudskyddsombud har nu tagit över rollen som
huvudskyddsombud på MB/MC och OLO. Han har som tidigare sitt kontor på verkstadsklubben, om
man skulle vilja träffa honom. Som det ser ut idag så har det inte utsetts någon vice än, mer information
om detta kommer efter semestern.

Medlemmarnas villkor fokus i Almedalen
IF Metall är på plats under Almedalsveckan i Visby även i år.
– Almedalen är en politisk smältdegel och vårt uppdrag är att göra industriarbetarnas röster hörda, i
samtal med arbetsgivare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer, säger IF Metalls
förbundsordförande Anders Ferbe.
Under Almedalsveckan arrangerar IF Metall tre seminarier och fyra morgonsamtal, som handlar om allt
från lönebildning, jämställdhet och arbetsmiljö till industri- och arbetsmarknadspolitiska frågor.
Utöver de egna arrangemangen deltar förbundet på mängder av seminarier som på olika sätt har
beröringspunkter med IF Metalls uppdrag – att stärka industriarbetarnas villkor, på arbetsplatsen och i
samhället.
– Det är också anledningen till att vi väljer att medverka i Almedalen, säger Anders Ferbe, som själv
kommer att medverka i ungefär 25 olika seminarier och träffar under veckan.
Under veckan kommer förbundet att vara aktiva i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.
Även hemsidan uppdateras med nyheter från aktiviteterna i Almedalen.
Även avdelning 38 Östra Småland medverkar på Almedalsveckan. Från klubben på Scania deltar Leine
Johansson och Mikael Johansson (line 4), som återkommer med rapport från veckan.

Ordförande har ordet.

Hej alla medlemmar, nu börjar det närma sig semester och med det en välförtjänt ledighet. Det
har varit en intensiv period med mycket övertid, dels har vi kört SFA och dels har det varit en hel
del produktionsstörningar som föranlett övertidstimmen och annan övertid. Nu går vi på
semester och får en välförtjänt ledighet, vi får hoppas att vädrets makter är med oss så att vi
kan ta till vara på sol och bad. Jag vill med detta passa på och önska er en riktig skön semester.

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.
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