Protokoll styrelsemöte 2018-02-02

Närvarande:

Bo-Inge Nilsson
Markus Söderlund
Ingemar Olausson
Magnus Karlsson (revisor)
Jesper Claesson
Henrik Höiesen
Tomas Andersson

Frånvarande:

Henrik Larsson

§84

Mötet öppnas av Henrik Höiesen.

§85

Dagordningen godkändes.

§86

Till protokolljusterare valdes Jesper Claesson

§87

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§88

Arbetstidsavtal – Avstämning: Lokal avstämning i Kil för nov-dec. Nästa
avstämning sker regionalt i G 15/2 2018.

§89

Samverkan lokalt: Intet
Nästa möte 20/2 2018 i Kil

§90

Samverkan Infranord Region Södra: Intet. Nästa möte 15/2 2018 i G.

§91

Förhandlingsorganisationen: Vd gick ut med ett Skype möte 22/12 med
organisationen. 11/1 Fo har tryckt upp arbetstidsavtalet i bokform som delas ut
till klubbarna. Förhandlingar om Lsa grundlön förhandlas nu centralt.
Löneförhandlingarna har påbörjats centralt. Nu sitter GFL som är påskrivna och
anslagen från både arbetsgivare och facklig representant på varje placeringsort.
Klubbkonferensen var 22-23 januari på Lastberget där vi fick 3 frågor att jobba
med: Hur jobbar klubbarna med medlemsvärvning. Rekrytering och utveckling
av förtroendevalda. Medlemsinfo (Vad vill medlemmarna veta)
Stort fokus var det på lönespannet mellan de olika regionerna samt inom
grupperna.

§92

Ekonomisk Rapport/Budget: Ekonomin är god och följer budget. Vi har nu bytt
bank till Westra Wermlands Sparbank från 1/1 2018. I enlighet med årsmötet
2017 har vi nu placerat den summa som klubbades i blandfond på 3 år.

§93

Personalfrågor/Utbildning: Bo-Inge kommer se över och anmäla in styrelsen
på olika utbildningar under året 2018. Vi kommer anordna medlemsutbildning
för alla nya medlemmar under vinterhalvåret preliminärt V10 2018. David
Alfredsson som är nytt skyddsombud är bokad på Bam i maj månad.

§94

Ungdomsfrågor: Nya aktiviteter kommer ske under 2018. En aktivitet hade vi
15/12 2017 där 10 medlemmar va med i Karlstad. Där det var fackligt info och
intresseanmälningar för Ung utb under året. Kvällen avslutades med bowling.

§95

Jämställdhetsfrågor: Markus anordnade en träff i Karlstad i december månad.

§96

Hemsidan: Kommer nu få en uppdatering (ny sida skapas) och ansvarig för
denna är Sekreteraren. Magnus får i uppdrag att genomföra detta tillsammans
med Markus och ska va klart till årsmötet. Vi uppmanar medlemmarna att
skicka in underlag med bilder och text.

§97

Övriga Frågor: Vi kommer skicka ut kvartalsbrev med info från ordförande /
klubben. Vi besluta köpa in 10st tavlor till gåva vid pensionsavgång av Mats
Strömberg. Help har nu skickat ut möjligheten att teckna försäkringen för de
som tackade nej för samma kostnad som förra gången.

§98

Lönerevision: Nya löner kommer börja förhandlas i april och kommer börja
gälla från 1/5 2018.

§99

Nästa Möte: Årsmöte i Karlstad 5/3 2018

§100

Mötet avslutas: Tomas tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Bo-Inge Nilsson

Jesper Claesson

