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Studieorganisatören har ordet
Hej!
Nu när pandemin börjar släppa sitt grepp så kan vi äntligen börja med lite kursverksamhet
igen. Här på avdelning 36 så återupptar vi vår FGU. För årets första FGU har vi i studiekommittén valt att prioritera och inrikta oss på nya förtroendevalda i våra sektioner,
samt nya skyddsombud. Senare till hösten så planerar vi att hålla en andra FGU, så håll
era ögon och öron öppna!
Även förbundet börjar återuppta kursverksamheten och vi har redan haft iväg några på
bland annat förbundskursen. Två år av nedlagd kursverksamhet sätter dock sina spår
vilket innebär att det just nu är lite högre efterfrågan än normalt.

Hjälp oss nå ut med infobrevet
Efter det första infobrevet som vi skickade ut så har vi fått till oss att det är ett flertal
medlemmar som vi inte nådde fram till, orsakerna till det kan bero på flera saker.
Den vanligaste orsaken är att det inte finns en registrerad mejladress, men det kan
också vara så att den registrerade mejladressen inte används av medlemmen längre. 		
I det här utskicket så vill vi uppmana er till att ni pratar lite om infobrevet och frågar
era arbetskamrater om de har fått ett infobrev från Pappers avd 36.
Om de inte har fått ett infobrev så ber vi dom att de hör av sig till avdelning 36 och
anmäler en mejladress. Anmäl din mejladress på kansli@pappersavd36.se
På så vis hoppas vi kunna uppnå att vi når ut till alla medlemmar med viktig information
som kan gälla allt ifrån arbetet, försäkringar, kursverksamhet och förmåner.

Vänliga hälsningar
Kristian Karlsson
Studieorganisatör, Pappers avdelning 36

Tips! LO-Mervärde
Ta en titt på lomervarde.se
Där finner du olika erbjudanden som du kan ta
del av tack vare ditt fackliga medlemskap

Pappers avd 36
054-51 70 81
kansli@pappersavd36.se
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Medlemsdialog
Den 25-26/4 kommer Pappers 2:e vice ordförande, P-A Pettersson och besöker oss
på Skoghall.
Under de här dagarna kommer representanter från avdelningsstyrelsen tillsammans
med P-A Pettersson gå runt på fabriken och träffa er medlemmar. Inför besöket kan du
fundera på om du har något som du vill att Pappers ska driva i avtalsrörelsen 2023.
Fabriksbesöket börjar efter lunch den 25:e och pågår till eftermiddag den 26:e.
Tanken är såklart att försöka hinna med att besöka så många ställen som möjligt i fabriken.
Dessutom finns möjligheten att träffa P-A på vårt årsmöte den 25/4.

Årsmöte
Inbjudan till årsmötet. Folkets hus,
Restaurangen 18:00. Vi träffas och
minglar i Folkets Hus foajé kl 17:30.

Datum:
Tid:
Plats:

25 april
Kl. 18.00 (Mingel från 17.30)
Restaurangen, Folkets Hus,
Skoghall

Nu finns möjligheten att digitalt skriva in sig som medlem i Pappers
Tipsa era arbetskamrater som inte är medlemmar, vi ser dock gärna att nya medlemmar
även fortsättningsvis kommer ner till expeditionskontoret och skriver in sig.
www.pappers.se/medlem/bli-medlem

Scanna QR-koden och fyll i dina
uppgifter för att bli medlem

Information från avdelningens försäkringsansvarige

MARS 2022

Rådgivning med Folksam
Har ni full koll på era försäkringar?
Ta chansen och få en timmes rådgivning med Folksam. Undvik att vara dubbelförsäkrad,
ta reda på vad som gäller om något skulle hända eller kom förberedd med några av dina
egna frågor.
Det här är en medlemsförmån som alla medlemmar borde passa på att använda sig av.
Rådgivningen sker över Microsoft Teams tillsammans med en rådgivare från Folksam.
Hör av er till avdelnings försäkringsansvarige Mats-Ola Persson för tidsbokning.
Se kontaktuppgifter nedan.

Pension
Närmaste åren kommer många medarbetare på Skoghalls bruk att gå i pension.
Kanske är det just du som närmar dig pension.
När du börjar planera inför din pension är det bra att ta reda på vad som gäller innan du
börjar ditt liv som pensionär. Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera
och göra de val och anpassningar som passar dig.
Ta kontakt med Mats-Ola så berättar han mer om vad som är bra att tänka på
inför pensionen.

För vidare information kontakta:

Mats-Ola Persson
Försäkringsansvarig

076-149 84 73
matsola.persson@storaenso.com

Information från pappers.se

UNG2022
UNG2022 är Pappers satsning på unga
medlemmar - ett sätt att säkra framtiden för
förbundet. Med satsningen vill vi så ett frö
av fackligt intresse hos varje ung medlem i
Pappers. Ett frö som ska få förutsättningar att
växa sig större och föra förbundet framåt.
Det är en historiskt stor ungdomssatsning
inom fackförbundsrörelsen.

UNG2022 arrangeras mellan den 10 – 12 maj 2022 på Münchenbryggeriet. Målet är att
samla 800 unga medlemmar och tillsammans skapa energi, kunskap och lust till fackligt
engagemang.
UNG2022 kommer ge deltagarna en upplevelse de sent ska glömma med intressanta
möten, kunskap, underhållning och god mat.
UNG-satsningen har pågått sedan 2018 och vi kan redan nu se att projektet har lett till
att fler unga medlemmar tar mer plats i Pappers.
Undrar du över något så hör av dig till oss via ung@pappers.se
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Lägenheten i Spanien
Vi vill bara förtydliga de regler som gäller för de som genom lottning tilldelats att hyra
vår lägenhet i Spanien under 2022.
Betalningen för den hyrda veckan skall vara avdelningen tillhanda senast två månader
innan tillträdesdatum. Om inte betalningen inkommit i tid anses rätten att hyra veckan
förbrukad och veckan läggs ut till bokning för andra medlemmar. Under 2022 tas ingen
avbokningsavgift ut.
Styrelsen valde att ändra regelverket tidigt under 2022 på grund av osäkerheten med
den nya omikronvarianten. Från och med 2023 gäller ordinarie regelverk, som finns
tillgänglig på vår hemsida.
Tänk på att just nu är det väldigt långa handläggningstider för att förnya pass.
Trevlig resa!
/ Avdelningsstyrelsen

Information från da.se
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Infobrev om huvudavtalet
LÖN & AVTAL Pappers har beslutat att gå med i det nya
huvudavtalet. Dessutom ska förbundet förhandla på egen
hand framöver – utan tjänstemännen.
– Vi tror att det blir bra för våra medlemmar, säger
förbundsordförande Pontus Georgsson.
Efter en förhandlingsframställan från Industriarbetsgivarna,
IA, har Pappers nu kommit överens med sin motpart om
att man ska ansluta sig till huvudavtalet, det vill säga de
nya regler rörande trygghet och omställning som snart
ska börja gälla på svensk arbetsmarknad.
Huvudavtalet, som har stötts och blötts under flera
år, bygger på en överenskommelse mellan paraplyorganisationerna Svenskt Näringsliv, PTK och LO. 		
Vid sidan om denna uppgörelse ska även Lagen och
anställningsskydd, las, ändras. Det ska riksdagen rösta
om i sommar.
Pappers var i likhet med LO länge motståndare till de
nya spelreglerna. Men efter att LO svängde i frågan i
november förra året, svängde även Pappers, och efter att
ha förhandlat med IA har man i dag alltså valt att ansluta
sig huvudavtalet. På samma sätt som storförbunden
IF Metall och Kommunal tidigare gjort.

Pontus Georgsson,
Pappers ordförande.
Foto: David Lundmark
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– I grunden tycker vi fortfarande inte att uppgörelsen är
bra. Och särskilt inte förändringarna i las. Men det kommer
att ske, oavsett vad Pappers tycker, och därför måste vi
fatta beslut utifrån den verklighet som är just nu och vad vi
tror är bäst för våra medlemmar, säger förbundsordförande
Pontus Georgsson.
Robert Sjunnebo, jurist och förhandlingsansvarig
på Pappers, instämmer och menar bland annat att
medlemmarna ”särskilt gynnas” av det kommande
omställningsstudiestödet.
– I och med att våra medlemmar typiskt sett tjänar ganska
mycket, så kommer inkomstförlusten inte bli så stor vid
eventuella omställningar.
Men, fortsätter han:
– Det finns ju nedsidor också, och den suraste karamellen
att bita i blir turordningsreglerna. Men där är vi ändå ganska
trygga i att vi har sådan ordning på våra arbetsplatser, att
det inte kommer att bli några större problem.
– Så summa summarum tycker vi att det finns mer som
talar för än emot i det här läget.
Läs mer på www.pappers.se

Robert Sjunnebo,
Pappers chefsjurist.
Foto: Sara Öhman

