
Välbesökt kontaktombudsmöte. 

Klubbstyrelsen träffade igår kontaktombuden och gruppstyrelserna. Tack vare möjligheten att 

använda idrottshallen gick det att genomföra på ett smittsäkert sätt. Klubbstyrelsen har som mål att 

lyfta våra ombud. Information direkt från klubben är en av de vägar vi tänker gå, en andra väg är 

utbildning i cirkelform. Utbildningen får dock vänta tills pandemin är över. 

Vad kom då upp på mötet? Inledningsvis gav vår ordförande Mikael Sällström en sammanfattning av 

nuvarande läge. Han berättade om de problem vi haft med försörjning av halvledare. Men gav också en 

rapport om de synnerligen goda försäljningsiffrorna. Kunderna vill verkligen köpa våra nya lastbilar vilket 

givetvis är glädjande. Jobben är trygga och förhoppningsvis leder det fram till mer anställningar. Mikael 

berättade även om hur vårt avtal om nya löner kommit till. Han förklarade vidare om det nya 

vinstdelningsystemet. 

Efter det var det Erik Svensson och Magnus Hanssons tur att berätta om läget i produktion. De förklarade 

den senaste överenskommelsen om gula dagar. Här framkom kritik från några håll om att det upplevts 

som orättvist att somliga fick gå hem medan andra fick arbeta. Denna kritik tar vi åt oss och kommer att 

beakta om liknande situationer skulle uppstå. Sammanfattningsvis kan dock även här sägas att rapporten 

visade på samma situation som Mikael rapporterade om, det blir mycket arbete framöver. Flyter bara 

materialtillförseln på så blir det full fart. 

Urban Andersson rapporterade sedan om skyddsfrågorna som är aktuella. Han visade hur skyddets 

organisation nu är uppbyggd. Och de nya lokala huvudskyddsombudens ansvarsområden. Vidare togs 

givetvis covid-19 upp. Frågan om varför inte  materialare får snabbtesta sig kom upp, men även de har 

möjlighet att testa sig. Problemet med att städarna inte får testa sig tar vi upp med företaget. Det 

anmärktes även på den allmäna städningen, här är det viktigt att skyddsombuden driver frågan mot 

arbetsledare. Och tar upp problematiken i skyddorganisationen. 

Lars-Gunnar Therus visade sedan vår hemsida, ombuden fick se hur snabbt det går att lägga upp nyheter. 

Tipset var att lägga sidan som bokmärke på mobilen. Klubbstyrelsen uppdaterar sidan hela tiden, det är 

en viktig nyhetskälla. Och ett bra sätt att få ut nyheter. Han bad ombuden tipsa medlemmarna om 

hemsidan. 

Lena Thornblad och Maria Jirehammar berättade om jämställdhetsverksamheten. De redogjorde för det 

arbeta som är igång för ett menskligare arbetsliv. Frågan om mens är tyvärr tabubelagd och behöver 

lyftas. Det kom ett inlägg om att sammansättningen i gruppen också måste vara jämställt. Lena svarade 

att när vi flyttade hit ut och jämställdhetsgruppen bildades så bröt vi ny mark, så därför har vi gjort på 

detta sättet, nästa steg är att utöka gruppen. Men hon tyckte det var en bra synpunkt och att hon tar 

med sig den. Hon berättade vidare om ytterligare en Quizz som ska genomföras, denna gång ihop med 

kultur och fritid. I brist på möjligheter att göra några fysiska aktiviteter, vill vi hålla intresset uppe. Maria 

Jirehammar berättade om de fritidaktiviteter som är på gång, bl a utlottning av entrékort. 

Innan mötet avslutades hann Ulf Albinsson berätta lite om klubbens planer på att stärka 

kontaktombuden med utbildning till hösten. Mikael Sällström avslutade med att säga hur viktiga 

kontaktombuden är, de är grunden och de som är närmast medlemmarna. De ska ha utbildning så de är 

starka i sin roll. Och de ska vara välinformerade. 

Sammanfattningsvis var det ett bra möte med mycket information och kloka inlägg.  


