Protokoll styrelsemöte 2019-10-31

Närvarande:

Markus Söderlund
Jesper Claesson
Rickard Andrén
Anton Tjus
Johan Fredriksson

Frånvarande:

Henrik Larsson

§81

Mötet öppnas av Rickard Andrén.

§82

Dagordningen godkändes.

§83

Till protokolljusterare valdes Anton Tjus.

§84

Till sekreterare valdes Jesper Claesson.

§85

Föregående mötesprotokoll från 17/9–19

§86

Arbetstidsavtal – Avstämning: Markus och Anton sköter arbetstidsavtalet.
Nästa genomgång 12/12.

§87

Samverkan: Rickard hade samverksmöte 16/10. Vi kommer börja ha
lokalsamverkan i samband med arbetstids avstämning. Regionstyrelsen har
börjat se över hur FFU tiden används i regionen. Nästa regionalsamverkan
14/11.

§88

Förhandlingsorganisationen: Det var ett möte 23/10. Ingen från styrelsen var
med. En förenklad version med frågor och svar om olika exempel om vårat
avtal kommer komma upp på infranords interna hemsida. Även ett uppdaterat
avtal 1/9 har kommit ut och finns på hemsidan. Nästa möte 11/11.

§89

Ekonomisk Rapport/Budget: Ekonomin ser bra ut.

§90

Personalfrågor/Utbildning: Håkan Englund och Henrik Eneroth var här 3/9.
Dom gick igenom avtalet djupare och gav oss tips för framtiden. Dom kommer
gärna tillbaks igen. Jesper var på studieträff 16/10. Jesper ska på sekreterare
utbildning 11/11. Ska boka in styrelsemedlemmar på utbildningar när nästa års
studietillfällen släpps.

§91

Ungdomsfrågor: Jesper och Rickard planerar en ungdomskväll i januari eller
februari.

§92

Jämställdhetsfrågor: Styrelsen arbetar för en mer jämställd arbetsplats.

§93

Hemsidan: Magnus har i uppdrag att uppdatera tillsammans med Markus och
sköts kontinuerligt. Vi uppmanar medlemmarna att skicka in underlag med
bilder och text.

§94

Medlemsrekrytering: Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya
medlemmar.

§95

Övriga Frågor: Rickard skickar ut information om hockeyn till alla anmälda.
Markus får i uppdrag att kolla vilka pensionärer som gått hem i år. Vi kollar på
att ha årsmöte under vecka 11.

§96

Nästa Möte: 21/11–19 möte Kil konferensrum.

§97

Mötet avslutas: Rickard Andrén tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Jesper Claesson

Anton Tjus

