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Kongressny  
 

Mellan den 1—3 oktober pågick SEKO:s kon-
gress för fullt i Folkets Hus. Kongressen är 
SEKO:s högsta beslutande organ. Bland de 200 
ombud som deltog fanns medlemmar ur vår 
klubbstyrelse som var med och påverkade fack-
förbundet SEKO:s interna organisa on och hur 
de ska arbeta i fram den. Den som vill läsa mer  
om vad man tog beslut om kan gå in på h p://
www.seko.se/Om-SEKO/Kongress-2013/  Doku-
menten kommer inte a  ligga kvar där någon 
längre d, så vänta inte för länge med a  gå in 
där.  
 

  Förbundsordföranden omvald 

 
Janne Rudén omvaldes som Sekos förbundsord-
förande. Till förbundsstyrelsen valdes sex nya 
ledamöter, fler unga och fler kvinnor. Även 
Verkställande utsko et valdes, som sedan di-
gare består av vice ordförande Thomas Abra-
hamsson, förbundssekreterare Anneli Jonsson, 
förbundskassör Janne Sundkvist och avtalssek-
reterare Valle Karlsson.  
 
De sex nya ledamöterna i förbundsstyrelsen är: 
Marta Aguirre Godoy, 39 år, boende i Märsta 
och anställd på Stockholsmtåg 
Helene Bohné Strauss, 42 år, boende i Stock-
holm och anställd på Telia Sonera. 
Ulrika Nilsson, 39 år, boende i Ljungby och an-
ställd på Posten. 
Lars Petersson, 48 år, boende i Stockholm och 
anställd på Eon 
Kenny Reinhold, 47 år, boende i Hisings Backa 
och anställd av Seko Sjöfolk 
Christer Strömberg, 49 år, boende i Strängnäs, 
anställd på PEAB. 

Löneförhöjningen 
 

Det centrala avtalet är sedan 
länge färdigt. Allt hänger på fördelningen av 
den lokala po en, och där kan parterna inte 
komma överens. Alla förslag ratas kategoriskt 
av MTR. Det här betyder ju inte a  vi inte ska få 
vår löneförhöjning. Vi får den retroak vt från 1 
april, men när vi får den är oklart då det for a-
rande pågår förhandlingar om den lokala 
pengapo en.  
 
  
 
 
 

Medlemsmöte 
 
I dagarna har alla få  kallelse via brev ll med-
lemsmötet den 15 oktober kl. 14:30. Mötet 
hålls i en lokal på Havregatan 4 vid Skanstull. En 
av punkterna handlar om lönen och förhand-
lingarna runt de a. För förarna är det extra vik-
gt a  komma  ll mötet då de ska nominera 

fyra nya skyddsombud.  Läs mer på klubbens 
hemsida eller under fliken facklig informa on 
på TubNet. 
 

Tvångslagd vintersemester 
 
På sta onssidan har arbetsgivaren börjat tvång-
slägga vintersemester för dem som inte tagit ut 
sina 20 semesterdagar. Tillhör du en av dem 
som få  påtvingad semester, kontrollera a  
det stämmer. Har du tagit ut minst 20 arbets-
dagar men ändå står med på listan över de som 
kommer a  bli tvångslagda så ta kontakt med  
sta onscheferna och påtala felet. Ändringar av 
fridagsgruppen vid placeringen kan påverka. 


