Protokoll styrelsemöte 2020-07-02

Närvarande:

Nils Andersson
Jesper Claesson
Rickard Andrén
Anton Tjus

Frånvarande:

Daniel Wigh
Johan Fredriksson

§85

Mötet öppnas av Rickard Andrén.

§86

Dagordningen godkändes.

§87

Till sekreterare valdes Jesper Claesson.

§88

Till protokolljusterare valdes Nils Andersson.

§89

Föregående mötesprotokoll från 08/05–20.

§90

Arbetstidsavtal – Avstämning: Jesper var på lokal tidsavstämning med Lars
Gustavsson och Eric Severin i Kil 8/5 för april.

Nästa lokala tidsavstämning i augusti för juni och juli månad.

§91

Samverkan: Rickard deltog i regionalsamverkan via Teams 20/5. Nästa
regionalsamverkan 15/9. Nästa regionala arbetstidavstämning 15/9 för (majAugusti).

§92

Förhandlingsorganisationen: Jesper Claesson deltog i FO via Teams 16/6. Vi har
anmält oss AG att kunna se FP dagar för att gå igenom. Vi har fortfarande inte
fått tillgång till systemet. Nästa möte i Stockholm eller Teams 25/8. Styrelsen
godkänner att FO tar över arbetstidsförhandlingen om kraftavdelningen.

§93

Ekonomisk Rapport/Budget/Bokföring: Ekonomin ser bra ut. Vi har fått
resultat från revisionen för 2014–2019. Vi tar åt oss sammanfattningen och
arbetar aktivt med förbättringar.

§94

Personalfrågor/Utbildning: Förbundet startar upp med kurser í hösten igen.
Anton och Johan tittar på om datumet för vald på jobbet 2 i Karlstad passar.
Nils tittar på datum om vald på jobbet 1. Jesper kollar på ett datum för insikter.

§95

Ungdomsfrågor: Jesper och Johan avvaktar med att planera in en
ungdomsaktivitet p.g.a. covid-19.

§96

Jämställdhetsfrågor: Styrelsen arbetar för en mer jämställd arbetsplats.

§97

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

§98

Medlemsrekrytering: Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya
medlemmar. Styrelsen skall göra ett informationsblad för nya medlemmar. Vi
skriver det tillsammans på nästa möte.

§99

Medlemsvård: Styrelsen beslutar att köpa in 110st ryggsäckar från TMkontor
320kr/st som sommargåva. Vi köper till 2st tröjor som fattades som
årsmötegåva. Köper även in 6st värvningskit från TMkontor 323kr/st.

§100

Styrelsen: Rickard Andrén kommer att sluta på Infranord i september och
därmed avsäga sig från styrelsens uppdrag.

§101

Övriga Frågor: Intet

§102

Nästa Möte: 3/9–20

§103

Mötet avslutas: Rickard Andrén tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Jesper Claesson

Nils Andersson

