Hej!
Vid SEKO Banklubben Nordväst årsmöte i Karlstad 2019-03-15 skedde en del
förändringar i styrelsens uppsättning.
Bland annat valdes jag in som ordförande.
Tänkte presentera mig lite för er som inte vet vem jag är
Mitt namn är Rickard Andrén jag är 33 år och bosatt i Karlstad.
Jag är anställd som signaltekniker på Infranord AB sedan 2007 med placering i
Kil.
Mina tidigare uppdrag för klubben har varit kassör, ledamot
och ungdomsansvarig. Är även utsedd som skyddsombud.
Har även varit med i löneförhandlingar och tidsavstämningar.

Löneförhandlingarna har precis startat och SEKO Banklubben Nordväst kommer
23-24 April åka till Göteborg för förhandling.
Vill också passa på att understryka vikten av ett starkt fackförbund. Utan
medlemmar har inte SEKO den kraft som krävs för att förhandla fram bra
kollektivavtal, se till så vi får löneökningar eller försvara våra nuvarande avtal.
Varje år vill de göra förändringar i avtalen som kan missgynna oss. Då är det
viktigt att vi står enade.
https://www.seko.se/medlem2/bli-medlem/medlemsansokan-prod/

Bli medlem i Seko - Sekos
förbund
www.seko.se
Fyll i dina uppgifter nedan för att bli
medlem i Seko. Vill du även gå med i akassan följer du dessa steg längre fram i
ansökan. Om du inte har ett svenskt
personnummer kan du inte fylla i denna
ansökan, då mejlar du i stället Seko Direkt,
eller ringer 0770-457 900.. Under dina första
sex månader som medlem i Seko betalar du
bara 50 kr per månad i medlemsavgift,
under ...

Glöm inte heller bort att rösta i EU-Valet 26 Maj.
I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer.
Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om
EU:s lagar och budget. Under den senaste mandatperioden har 20 svenska
ledamöter representerat Sveriges medborgare i Europaparlamentet. Genom
Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska
partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.
EU spelar en viktig roll i vår arbetsmiljö och kan ändra lagar som kan missgynna
eller gynna oss på vår arbetsplats. Det är viktigt att rätt personer hamnar
i Europaparlamentet.

https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/#Vad-%C3%A4rEuropaparlamentet

EU-valet 2019 - Sveriges
riksdags EU-information
eu.riksdagen.se
Söndag 26 maj är det Europaparlamentsval,
EU-val, i Sverige. Här kan du sätta dig in i
EU-valet, vad Europaparlamentet är och hur
det går till att rösta.

Vill passa på att tacka för förtroendet!

Jag hoppas att jag kan fungera som en bra representant och ordförande.
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor.
Mvh Rickard Andrén

Nuvarande styrelsen för SEKO Banklubben Nordväst är:
Ledamot
Ordförande: Rickard Andrén
E-post: rickard.andren@infranord.se
Telefon: 0702705506 Kortnr: 7670

Ledamot
Vice Ordförande: Anton Tjus
E-post: anton.tjus@infranord.se
Telefon: 0702825137 Kortnr: 3387

Ledamot
Ungdomsansvarig/Studieansvarig/Sekreterare: Jesper Claesson
E-post: jesper.claesson@infranord.se
Telefon: 0722237465 Kortnr: 5400

Ledamot
Kassör: Markus Söderlund
E-post: markus.soderlund@infranord.se
Telefon: 0767989294 Kortnr: 5301

Ledamot
Henrik Larsson
E-post: henrik.a.larsson@infranord.se
Telefon: 0705987992 Kortnr: 7797

Suppleant
Johan Fredriksson
E-post: johan.fredriksson@infranord.se
Telefon: 0722425403 Kortnr: 1408

Revisor
Magnus Karlsson
E-post: magnus.x.karlsson@infranord.se
Telefon: 0703762201 Kortnr: 2201

