Protokoll styrelsemöte 2019-11-21

Närvarande:

Markus Söderlund
Jesper Claesson
Rickard Andrén
Anton Tjus
Johan Fredriksson
Magnus Karlsson

Frånvarande:

Henrik Larsson

§98

Mötet öppnas av Rickard Andrén.

§99

Dagordningen godkändes.

§100

Till protokolljusterare valdes Anton Tjus.

§101

Till sekreterare valdes Jesper Claesson.

§102

Föregående mötesprotokoll från 31/10–19

§103

Arbetstidsavtal – Avstämning: Markus och Anton har en genomgång med
Severin innan 4/12 då dom ska ner till Göteborg på tidsavstämning. Rickard och
Anton åker ner.

§104

Samverkan: Rickard hade samverksmöte 14/11. Vi kommer börja ha
lokalsamverkan i samband med arbetstids avstämning. Regionstyrelsen har
börjat se över hur FFU tiden används i regionen. Nästa regionalsamverkan
4/12.

§105

Förhandlingsorganisationen: Det var ett möte 11/11 s om Rickard var
närvarande. Seko har utredningar om hur trafikverket ska ta över till statligt
underhåll. Jesper och Johan anmäler sig till klubbkonferens 15–16/1 på
Lammberget. Nästa avtals möte 27–28/11.

§106

Ekonomisk Rapport/Budget: Ekonomin ser bra ut. Vi försöker få till
bokföringen till nästa möte.

§107

Personalfrågor/Utbildning: Håkan Englund och Henrik Eneroth kommer utbilda
oss i arbetstidsuppföljning 13/2. Jesper har varit på sekreterare utbildning
11/11. Anmäler Anton och Johan till vald på jobbet 1 2-4 mars. Ska boka in
styrelsemedlemmar på utbildningar när nästa års studietillfällen släpps.
Anmäler Rickar och Jesper till Puma utbildning.

§108

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

§109

Jämställdhetsfrågor: Styrelsen arbetar för en mer jämställd arbetsplats.

§110

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

§111

Medlemsrekrytering: Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya
medlemmar. Styrelsen skall göra ett informationsblad för nya medlemmar.

§112

Valberedningen: Magnus informerar hur valberedning tänker om omvalen till
årsmötet.

§113

Avtackning pensionärer: Markus och Jesper se över vilka pensionärer som gått
hem under året. Markus kollar vart vi ska.

§114

Årsmöte: Rickard skickar ut kallelse till årsmöte som är 12/2–20 Scandic
Klarälven. Planering kommer ske nästa möte.

§115

Inköp: Styrelsen beslutar om att Jesper ska köpa in nytt tangentbord och mus
till datorn.

§116

Övriga Frågor: Intet.

§117

Nästa Möte: 17–18/12 konferens.

§118

Mötet avslutas: Rickard Andrén tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Jesper Claesson

Anton Tjus

