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-2Karskäringen utges av

"Vår personal"

Korsnäsvägen 152
804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
Måndag - Torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Ordförande Kjell Olsson har:
Mobil 070 - 795 15 91
Vice Ordförande Michael Wallin har:
Mobil 070 - 795 15 81
Arbetsställets Huvudskyddsombud Peter Karlsson har:
Mobil 070 - 795 26 37

Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning,
administration, försäkringsfrågor med AFA och
Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.

Anders Blom (fackligt sociala frågor) har
Mobil 070 - 795 05 18
Huset där vi finns kallas 152an.
Papperstreans hemsida.
WWW.papperstrean.se

E-post till Karskäringen

Expeditionen är stängd
vecka 44
på grund av
försäkringsutbildning.

papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 14 november. Se till
att lämna in ert material
senast den 11 november.

Karskäringens redaktion
Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

Ordföranden har ordet
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I senaste Karskäring skrev jag om att verksamheten börjar
sakta men säkert komma igång efter semester och att det var
dags att kavla upp skjortärmarna igen inför höstens många
utmaningar. En av de största utmaningarna på länge som vi nu
står inför är kommande förhandlingar med Billerud Korsnäs
(BK) om förslaget till bemanningsminskningar på grund av
kostnadsbesparingsprogrammet.
Man började ana vad som kunde vara på gång när företaget i
början av september informerade om skärpta riktlinjer för
resor, representation, konferenser, utbildningar,
nyanställningar och konsulter.
Det var bara början…I mitten av september kom nästa information från företaget gällande ett
brett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig lönsamhet som hade tagits
fram.Åtgärderna inkluderar bl.a. personalminskningar och berör upp till 300 heltidstjänster i hela
koncernen. Orsakerna till företags beslut är flera men de menar att det bland annat finns potential
för kostnadseffektiviseringar i verksamheten. Företaget måste anpassa verksamheten och därför
etableras nu ett besparingsprogram för att trygga en långsiktig hållbar och lönsam tillväxt menar
de. Besparingsprogrammet förväntas ge positiva resultateffekter på cirka MSEK 600 med
bestående effekt från 2021.
Att genomföra personalminskningar här vid Gävle bruk när vi redan idag går kort med personal
på flera ställen känns helt fel väg att gå. Dessutom är vi i början av en stor generationsväxling
som kommer att fortsätta under flera år. En massa kunniga kompetenta människor som har
jobbat 30–40 år på bruket kommer att gå i pension.
Vilka ska då ta över och hur skall kompetensväxlingen ske? Hur tänker företaget här?
Hur blir det med skydd och säkerhet om vi blir färre som ska utföra samma arbetsuppgifter?
Det här är så klart inte roligt för någon av oss. En oro sprider sig bland alla anställda vid BK och
hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk.Vi har fått en hel
del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att
följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning
för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från
TSL? med mera.
Eftersom vi är i ett så tidigt skede av processen blir det svårt att svara på alla frågor, men i
grunden gäller LAS och vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Processen
Jag tänkte förklara lite om processen kring det vi står inför. När personalminskningar ska göras
följer det alltid en standardiserad process mellan fack och företag enligt medbestämmandelagen
(MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Det börjar med att ett varsel på ett antal
befattningar läggs till Arbetsförmedlingen. Antalet befattningar som berörs kan dock förändras
under förhandlingarnas gång. Just nu är vi i uppstarten av förhandlingsprocessen där företag och
fack satt sig och där företaget presenterar förslagen på förändringar i antalet befattningar. Risk
och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar skall genomföras innan förhandlingarna sätter
igång. När den nya organisationen med färre befattningar fastställts i förhandling påbörjas nästa
förhandlingsdel. Då sätter sig facken och företaget tillsammans och ser över hur den eventuella
övertaligheten kan lösas. Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär
det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig.
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Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
Pappers har också ett planerat ett medlemsmöte den 16/10 vid Info eller som det nu heter Visitorcenter
MBL-processen gällande befattningsminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet inleddes förra veckan i
Gävle då företag och facken haft en första MBL-information. (se förhandlingsrapport)
Nästa inplanerade möte är den 1/10.

Avtalskonferens 2019
Vi har haft lite annat för oss också, bland annat förberedelser inför kommande avtalsrörelsen. Pappers genomförde i
början av september en tre dagar lång avtalskonferens i Uppsala.
Där diskuterade och stolpade vi de krav utefter medlemmarnas önskemål inför stundande avtalsrörelse.
Pappers bedömer att det finns ett stort utrymme för löneökningar och kräver lönelyft i storleksordningen 4 procent.
Det är dags att vi får en del av kakan som vi tidigare har blivit lovade, Med de orden öppnade förbundsordförande
Pontus Georgsson avtalskonferensen med bakgrund av de stora miljardvinster och miljardsatsningar som varit
kännetecknande för svensk massa- och pappersindustri under de senaste åren. Förra gången som fack och
arbetsgivare slöt avtal, våren 2017, landade industrilönerna som helhet på 6,5 procent – utslaget över tre år.
Avtalskonferensen fortsatte därefter att behandla och prioritera avtalskraven inför kommande avtalsrörelse.
Avtalskraven fortsätter att diskuteras på kommande distriktsmöte i oktober innan de fastställs på Pappers
förbundsmöte i slutet av november.
Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års avtalsrörelse som startar i
början av januari 2020. Gällande avtal går ut den 31 mars 2020.

Slutord
Tre år går fort men nu är det dags för skyddsombudsval för mandatperioden 2020-2022. Nomineringsperioden är
mellan 28 oktober och 17 november och valperioden mellan 18 november och 6 december.
Läs mer om skyddsombudsvalet i separat skrivning i detta nummer av Karskäringen.

Kjelle

Fackliga Stödgruppen
Vi finns för er medlemmar i tuffa skeden i livet,
som man kan vara på väg att hamna i eller råkat ut för.
Hör av er om ni behöver någon form av stöd eller hjälp i någon sådan fråga.
Gruppen har tystnadsplikt och hög integritet.
Bättre att komma i tid och förebygga än att vänta till problemet blir för stort.

Anders Blom
Pappers Avdelning 3 Tel: 070-7950518
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Förhandlingsrapport
Förhandling Pappers – Göranssons
Förlorad avsättning till avtalspension/ATK
Pappers har i tidigare förhandlingar ställt frågan hur
Göranssons hanterat avsättningen gällande avtalspension
SAF-LO och ATK för de som tidigare varit anställda vid
Billerud Korsnäs (BK) och under 2018 följde med över
till Göranssons och blev anställda av dem.
Göranssons hade lyft frågan med BK ett antal gånger
och lönekontoret vid BKSC hanterade frågan.
Göranssons återkom i senaste förhandling och
informerade att allt nu var klart och inrapporterat till
FORA.

Skiftschema för 5-skift
Göranssons redogjorde i förra förhandlingen för hur
besvärlig semesterlösningen för 5-skift ser ut.
Göranssons höll då på att kika på om det går att hitta en
bättre lösning till kommande år. Pappers påpekade
vikten av att kalla in ombud och Pappers
skiftschemaansvarig för att samverka i frågan.
Nu har man ett förslag framtaget för diskussion.
Göranssons återkommer i frågan.

Reko-system
Pappers har tidigare lyft frågan om Göranssons kan
tänka sig att skaffa ett planeringsverktyg som vid BK
kallas för Reko. Ett verktyg där chef och anställda
lägger in alla former av frånvaro, ex. anställdas önskemål
om ledighet, sjukfrånvaro eller liknande. Då kan övriga
anställda se ev. ersättningsbehov.
I dagsläget finns inget sådant verktyg men företaget
lovade att kika på en liknande lösning.
Göranssons återkom i senaste förhandling och pekade
på att de inte har för avsikt att ta fram ett sånt. Behovet
finns inte i dagsläget anser de.

Skiftbyten
Pappers lyfte frågan hur Göranssons hanterar skiftbyten
för medarbetarna. Göranssons informerade då att man
ser vart behovet är och diskuterar med skyddsombud
och beroende på önskemål, frivillighet, kompetens så
föreslår Göranssons skiftbytet för medarbetaren.

Retroaktiva lönegradsuppflyttningar
Göranssons och Pappers diskuterade i
aprilförhandlingen frågan gällande retroaktivitet vid
lönegradsuppflyttningar då det kan finnas personer som
anser sig vara berättigade till uppflyttning tidigare än 1
februari 2019.

Efter en diskussion enades parterna då om att om en
person anser sig vara berättigat till det skall personen ta
kontakt med Robin Sletten på Göranssons för en
prövning gällande detta. Göranssons lovade då att
informera om detta,
I senaste förhandling lyfte Pappers frågan igen hur det
fungerat och hur information varit kring detta.
Information har varit bristfällig och Göranssons lovade ta
omtag i frågan och informera medarbetarna.

Nästa förhandlingsdag är den 8
november
Förhandling Pappers – BillerudKorsnäs
Hantering MK för Utlastningen –
inrivningen
Pappers lyfte vid senaste förhandlingen frågan hur
Företaget ser på situationen med bemanningen av
inrivningen då de anser att situationen där inte är som
den ska. Inrivningen ska skötas av Kartongbruket men
fortfarande stöttar utlastningen vid behov. Precis som
Pappers befarade och påtalade i tidigare förhandling.
Vid senaste förhandlingen redovisade företaget att några
av medarbetarna vid utlastningen varit inne och kört
inrivningen vid ett antal tillfällen. De får tillägget under
augusti månad.
Pappers anser att medarbetarna vid utlastningen ska ha
ett stadigvarande MK så länge man är inne och stöttar
upp och löser situationen vid inrivningen.
Företaget tog med sig frågan och lovade att återkomma.

Projekttillägg
Pappers har tidigare lyft frågan om möjligheten finns för
en medlem att erhålla ett uppdrags/projekttillägg.
Företaget svarade att det avgörs av vilken roll som
medarbetaren har i projektet. Företaget har haft dialog
med sektions och gruppchef för att få klarhet i vad
projektet innebär. Frågan skulle utredas vidare.
Företaget återkom i förra förhandlingen och menade att i
dagsläget ger inte uppdraget något tillägg. De anser att
det ingår i medarbetarens befattning att stötta med sin
kompetens.
Vid senaste förhandling återkom dock företaget i frågan
efter att haft ytterligare dialog med projektledning och
fått kompletterande information. Eftersom personen i
fråga kommer vara aktiv i flera projekt föreslås hen
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och med den 30/6-2020.
Efter en ajournering återkom Pappers med ett positivt
svar på företagets förslag

uppdrag. För ett år sen inträffade samma sak för samma
person när Pappers kongress genomfördes här i Gävle.
Pappers har nu överlämnat förslag på skadestånd som
företaget tagit till sig och återkommer.

MK-tillägg

MBL-besparingsprogrammet

Pappers har tidigare lyft frågan om hur Företaget ser på
möjligheten att erhålla ett MK-tillägg när man gör något
som ligger utanför befattningen. Pappers hänvisade till
någon befattning där det borde ingå ett MK-tillägg.
Parterna diskuterade kring detta och enades om att
återuppta diskussionen när Pappers återkommer med
några konkreta exempel vilket Pappers gjorde i april.
Ett exempel var våtändesoperatörer där några
upprätthåller fler än två befattningar, något som breddar
den totala kompetensen avsevärt på berörda skiftlag
(detta underlättar vid personalfrånvaro,
semesterperioder och upplärning av nya medarbetare
som exempel).

Vi fick den 16 september information via ett
pressmeddelande att BillerudKorsnäs (BK) tagit fram ett
kostnadsbesparingsprogram som gäller hela koncernen.
Åtgärderna inkluderar bland annat personalminskningar
och berör upp till 300 heltidstjänster i hela koncernen.
Bland annat handlar det om naturliga avgångar
och visstidsanställningar som löper ut.
Företaget bedömer att förändringarna kommer att vara
genomförda i slutet av 2020.

Företaget återkom i förra förhandlingen och redogjorde
för sin synpunkt och menar att våtändesoperatör är en
väldigt komplex befattning och kräver djupkunskap
vilket innebär att man bör ha fullt fokus på den
befattningen. Pappers lyfte vid senaste förhandling på
nytt upp frågan och delgav Företaget kompletterande
information. Företaget tog till sig frågan igen och
återkommer.

Förändringar befattningsgrader/
betalningstillägg
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade
befattningsgrader

Nästa förhandlingsdag är den 1
november.
Tvisteförhandling Brott mot veckovila
Pappers har haft tvisteförhandling med BK med
anledning av företagets brott mot Allmänna
anställningsvillkorens regler om veckovila. Det gäller ett
antal arbetstagare som inte erhållit sin avtalsenliga
veckovila före, under och efter stoppveckan i maj.
Detta har orsakats av att de har planerats in felaktigt i
samband med stoppveckan. Pappers begär med
anledning av detta skadestånd för brott mot veckovila.
Ett förslag till skadestånd diskuterades som Pappers
återkommer till företaget om.

Tvisteförhandling Brott mot FML
Tvisteförhandlingen som ajournerades för några veckor
sen gällande brott mot Förtroendemannalagen(FML)
återupptogs i veckan. Den gällde att en facklig
förtroendeman inte fått sin sökta ledighet beviljad för sitt

Efter beslutet om personalminskningar med upp till 300
tjänster så har BillerudKorsnäs inlett fackliga
förhandlingar på våra bruk och i Solna.
Grundprincipen för förhandlingarna är att
omstrukturering inom bruksorganisationerna förhandlas
lokalt per bruk och koncernövergripande funktioner
förhandlas i Solna med AU (koncernfacklig
representation) Tjänster placerade i utlandet som berörs
hanteras enligt separat process.
MBL-processen gällande bemanningsminskningar
relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet inleddes i
Gävle i förra veckan då företag och facken hade en
första MBL-information.
Personalminskningarna innebär att ett 60-tal tjänster
berörs i Gävle.
Lokala förutsättningar kommer att råda i de fackliga
förhandlingarna och övertaligheten kommer att lösas på
olika sätt vid sidan av personalminskningar till exempel
pensionsavgångar, icke tillsatta vakanser eller
visstidsanställningar som löper ut.
Nästa inplanerade MBL-info är den 1/10.
Under resans gång kommer information ges om var vi är
i processen genom korta notiser på Papperstreans
hemsida, på BK:s intranät och i kommande Karskäring
Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående
förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa
detaljer kring förhandlingen.
Kom också ihåg medlemsmötet, onsdag den 16
oktober klockan 16:15, vid Visitor Center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om
vad som händer.
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SHSO/AHSO konferens RUNÖ 2019-09-25
24-26 september har datumet varit för mig från Billerudkorsnäs Gävle för denna konferens som genomförs vartannat
år. Vi är nu cirka 30 stycken ombud från olika pappersbruk i Sverige.
Tidigare denna månad har ytterligare en sådan genomförts då övriga ombud genomfört detta.
Nu har två dagar fyllda till bredden genomförts till största delen av representanter från arbetsmiljökommittén.
Vi har under dessa två dagar träffat en representant från Industriarbetsgivarna som berättat om den partssamverkan
som sker gentemot Pappers när det gäller arbetsmiljö.
Båda parter intygar att det är ett givande arbete som fungerar bra.

Vi har också fått en dragning av Helle Klein chefredaktör på tidningen Dagens Arbete. (DA) Hon gjorde reklam för
en ny arbetsmiljötidning som riktar sig till skyddsombud. Den kommer att innehålla artiklar och som hon sa ”tips och
trix” som vi ombud kommer att kunna dra nytta av.
Vår fortfarande ganska nya Ordförande har också varit här och pratat om bland annat kommande avtalsrörelse och
avtalskrav. Där ville han ha vår hjälp att försöka motivera en del av bruttolistan som arbetsmiljörelaterade.

Pappers Ordförande
Pontus Georgsson
Vi har även fått en duvning med rollspel gällande MTO utredningar som byggde på autentiska fall som kommittén
levererade till oss ombud där fick olika roller. Jag själv fick spela den som skadat sig och övriga blev då ombud,
arbetsledare eller avdelningschefer. En övning som var givande för framförallt den som inte hört talas om MTO
utredning tidigare. Detta leddes med bravur av Magnus Dahlberg och Michael Gylfe.
Vad morgondagen har att erbjuda återstår att se men det blir mer MTO och någonting gällande kemikalier har jag
hört i korridoren. Jag får se vad det blir.
Jobba försiktigt och tänk er för en gång till om det behövs.

Med vänlig hälsning Peter karlsson AHSO.
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Safety Day 8 oktober 2019
Tisdagen den 8 oktober kommer vi att genomföra årets Safety Day här i Gävle. Passa på att komma och träffa
representanter från Tools, 3M, Arbesko, Blåkläder och Ergoff för att prata med dom och titta på nyheter från dessa
leverantörer. Vi samkör denna gång med hälsokommittén som arrangerar en hälsovecka med allt vad det kan
innebära. Vår nya divisionschef Mikael Andersson kommer att vara här under dagen, så passa på och kom och
slänga några ord med honom när du har möjlighet. Precis som senast kommer vi att ha en liten familjekväll på
räddningstjänsten, vilket var väldigt uppskattat av de lite mindre människorna som ännu inte jobbar på bruket.
Med vänlig hälsning Arbetsgruppen för Safety Day genom Peter AHSO.
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Papperstrean Ung
ETT ÅR KVAR TILL DET STORA EVENTET – UNG2020
DET FIRAR VI GENOM ATT SLÄPPA FÖRSTA AVSNITTET AV
PAPPERS EGEN POD!

PREMIÄR för
FIBERFABRIKEN –
30 september!
Med poddserien Fiberfabriken vill
vi skildra bruksarbetarens vardag
med allvar och humor och som
dragplåster har vi haft med oss
några av Sveriges unga vuxna
stjärnskott, för att få till lite
olika ingångar beroende på ämne.

En pod som upplyser omvärlden att
vi finns men också pratar om den
fackliga vardagen och vad det
faktiskt är. Podden programleds av
den fantastiska Emma Knyckare.
Nytt avsnitt den 30:e varje
månad. Finns där poddar
finns.

Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson
Transport
Evelina Enander Sjökvist Lut & Kraft
Per Thollin
PM4-5
Anders Edlund
Underhåll mek
Sandra Bogren Bohlin
Utlastningen
Julia Hillbom
Fiber

Har du funderingar?
Tveka inte att kontakta någon av oss.

Ungansvarig Sandra Johansson
sandra.johansson@pappers.se
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Att tänka på inför kommande planering av U-tiden.
Företagets/Gruppchefenss önskemål är att medarbetarna kommer med sina önskemål om planerade ledigheter för
kommande år under slutet av oktober månad, 31/10.
GC ska då försöka planera in ersättare på U-tid för de önskemål som finns för ledigheter.
Planerade/schemalagda U-tiden ska planeras och schemaläggas på respektive teams U-vecka, X-vecka och annan
ledighet enligt lokalavtalet, av GC under oktober/november, som därefter ska delges till medarbetarna senast den
1 december.
Då finns det möjlighet att påtala eventuella konstigheter och möjlighet att korrigera dessa innan U-tiden fastställs
innan årsskiftet.
När det gäller inplanering på X-veckan så är ju praxis att företaget ska försöka undvika att planera på X-veckor i
möjligaste mån, men det kan ju naturligtvis vara så att man av olika orsaker måste nyttja även X-veckan
(exempelvis om flera skiftlag ska delta samtidigt) och det har man dessvärre också rätt att göra.
Företaget får efter sedvanlig partgemensam planering, vid schemaläggning, utöver ordinarie tid i skiftschemat,
använda upp till 40 timmar per vecka av den tid som i lokalavtalet angetts såsom utfyllnadstid (132 timmar) i dessa
timmar ingår även exempelvis kompetensutveckling, befattningsutbildning, arbetsplatsträffar och teamträffar.
Den tid som därmed schemaläggs utgör ordinarie arbetstid.
Vid schemaläggning av tid mot linjestopp schemaläggs 8 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd.
Minimitid för schemaläggning per dag vid skiftarbete är 7 timmar per dag eller ordinarie skiftets längd
(detta gäller ej informationsmöten, utbildning etc.)

Föräldraledighet, sparad semester och A-konto.
Ansökan om föräldraledighet, sparad semester och A-konto under perioden juni – augusti vill företaget ha senast
den 28 februari kommande år för att försöka lösa önskemålen från medarbetarna.
I samband med utskicket ställs även frågan om någon önskar arbeta på sin ordinarie semester eller kan tänka sig att
byta skiftlag under semesterperioden
Önskemålen prioriteras och behandlas enligt följande Föräldraledighet, Sparad semester, och A-konto.
Kompensationsledighet och flex-28 beviljas normalt inte under semesterperioden.

Dialogen.
Dialogen är viktig! Prata med er närmaste chef snarast
möjligt om något ser konstigt ut i planeringen.

5:e semesterveckan.
5:e semesterveckan kan efter överenskommelse med arbetsledningen arbetas in och tas ut
under samma semesterår.
Medarbetare och chef kommer överens om när dagarna skall arbetas in och när de skall tas ut.
Vid inarbetning används koden ”eget byte arbete” och vid uttag ”eget byte ledigt” i Medvind.
BKSC skall informeras omgående om att den 5:e veckan eller delar av den skall arbetas in och
tas ut under innevarande semesterår samt när de inarbetade dagarna skall tas ut.

- 11 -

Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God morrning alla lång-och kortbeningar, och två-och fyrbeningar! Där tror jag
att jag fick med alla, eller? Man glömmer alltid någon eller något. Ja, ni vet,
nycklar, reflexvästen, matbacken eller geten. Ja, har man en tam get så kan man
väl glömma den också fattaniväl! Hoppas ni morr brö så här på höstkanten och
ligger i fas? Har ni satt undan trädgårdsmöblerna, kollat däckmönstret på
vinterdäcken och justerat fristret på instyrningen inför vintern? Och varit snälla
mot hunden? Brö!
Fina färger nu med kantareller i skogen och svamp i buskarna. Och bra
lövhögar att plocka mask från för att meta lite höstabborre och grönspigg.
Förra hösten rullade jag mig i lövhögar, men efter att fått ett par igelkottar i ryggen så fick jag sluta med den
trevliga ovanan. Min kompis Ali Ben blev så rädd en gång efter att fått en strånksmygare i ryggen, att han
lubbade i sporrsträck till Flakmotet, där han nervöst bet näver innan han lugnade ner sig och skrittade tillbaka.
Han kommenterade det så här:” Abou Brusjan! Jag trodde jag hade grott mitt sista skägg, hajaru len?!
Plötsligt stack det till som fan i ryggen! Vid min kurats, jag trodde jag var tillbaka hos vetrinären!
Om jag inte var så cool så hade jag fått nervösa besvär, jag svär bre!”
Skönt med lite mörker nu, tycker jag. Man kan knycka mat lättare i mörkret, och när man skitat ner sig så
syns det inte lika bra. Både ni och jag kan passa på att grisa ner oss ordentligt nu hunder den mörka årstiden.
Fast vänta tills efter älgjakten förresten, för medan den pågår är det en fördel att vara ren. Och gör gärna som
husse när ni kör bil under älgjakten; ha hornbågade glasögon på er så att ni bättre ser älgar som springer ut på
vägarna.
På tal om älgar, tänk att vårt största djur måste skjutas varje år för att inte bli för många. Största djuret i
Arvika…eh, nej, Afrika benar jag. Elefanten alltså. Den dör för det mesta på sitt eget lilla vis. Den vandrar
hundratals mil genom öknar, berg och djungler innan den kommer fram till den plats där den till slut kolar
vippen. Undra på det, efter såna strapatser. Det är ju vägen dit som tar livet av dom.
Enligt husse så har ni lite bök och stök framför er nu i rastgården. Se till att ni får den ersättning ni förtjänar!
Gå inte hem om ni inte får bra betalt för det. Visa tänderna om det benhövs! Förhoppningsvis flyter livet vidare
och världen blir vad vi gör den till, som husse brukar säga när han är på filosof-humör.
Han har nog rätt i att världen kan bli bättre om vi bestämmer oss för det.
Tillsvidare kan ni koka lingonsylten, stånka korven och mosa myltan, så kanske vi
hörs längre fram efter diverse förhandlingar och älgjakter. Ta hand om varann och
bjud brorsan och morsan på makaronipudding. Och yla gärna en morsning till din
halvkusin i Göklunda, Strykdrevern Löddrik. Benare!

Högvoffningsfullt
Flemton
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En rapport från Hej!
Vi kommer inom kort att dra igång på studiedepartementet.
Studiekommittén har möte den 2 oktober och då kommer det att finnas
mer att rapportera om i nästa nummer av Karskäringen, ha det så bra så
hörs vi snart.
Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar 2019 & 2020!
Studiekommittén: 2019: 2/10, 4/12 2020: 5/2, 1/4

Pappersutbildningar:
Ekonomiutbildning:

Utbildningsdepartementet

Miljökurs:
Revisionskurs:

19-21/11 på Runö Folkhögskola i Åkersberga,
senaste anmälningsdag 5/10-2019.
Steg 1 11-14/11, steg 2 3-5/12 i Göteborg,
senaste anmälningsdag 5/10-2019
10-12/12 på Runö Folkhögskola i Åkersberga,
senaste anmälningsdag 5/10-2019.

Huvudskyddsombud 2:
9-11 december, senaste anmälningsdag 11 oktober.
Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka på LO:s hemsida förutom ”Insikter”.
Kallelser till de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista
anmälningsdatum. Du kan redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som skulle
passa. Gå gärna in på Pappers och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant för just
dig. Adresserna till dessa hemsidor finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.
Länkar om studier (finns även på vår hemsida, www.papperstrean.se!!).
Pappersindustriarbetarförbundet: Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras
under året och i ett tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill delta på, gå då in på länken
nedan och klicka på ”Kalendarium” högst upp på sidan.
Där ser du vilka kurser och aktiviteter som är planerade och senaste ansökningsdatum för kursen.
www.pappers.se
Runö Folkhögskola.
Genomför ett flertal arbetsmiljöutbildningar.
Gå in och titta på deras program på nedanstående adress.
https://www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
LO:
Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så
skall vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns anmäla dig till utbildningen. Du kan söka alla utbildningar
utom ”Insikter” i utbildningsprogrammet
http://www.lo.se/start/facket pa din sida/facklig utbildning/los centrala kurskatalog

- 13 Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu möjlighet att anmäla sig till utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på någon av
ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande till mig på
studieorg@papperstrean.se direkt efter att du anmält dig där du skriver:


Namn.



Telefonnummer som jag kan nå dig om behov finns.



Vilken utbildning du har anmält dig till.



Vem som genomför utbildningen, exempelvis Pappers, Runö eller LO?



När utbildningen kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till dig om det behövs.

Detta för att jag så snabbt som möjligt får reda på när någon har anmält sig.
Du kan också precis som tidigare anmäla dig till mig. Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka in den till mig
precis som vanligt i ett internkuvert adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Det går även bra
att skicka via e-post studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten.
Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören når du enklast på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns oftast där på
måndagar 8:00–16:00 om jag nu inte har jobbat natt före (A-Skift).
Telefon: 026-191053.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson

Tomas Hjalmarsson
Din Studieorganisatör

Gå in på www.papperstrean.se!
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Restaurang Folkets Hus
Många av oss är inte medvetna om att det finns en liten
restaurang i Folkets Hus i Bomhus. Den drivs av en liten
ekonomisk förening med Maggan Andersson som
eldsjäl. Denna ekonomiska förening
är inte ute efter att göra stora vinster
utan man är ute efter ett ”nollresultat”.
Maggan berättar för mig att, hon
hållit på i 35 år med detta samt drev
även serveringen i Boulognersskogen
parallellt under ett tag.Restaurangen
har billiga priser samt är en
mötesplats för många äldre och
Maggan
pensionerade Korsnäsare. Men det finns även en
hel del andra som hittat hit. När jag är där, är borden
välfyllda med hungriga personer som njuter av god mat.
Man serverar husmanskost alla dagar. Det finns två olika
rätter, inklusive kaffe på måndag till torsdag, och en lite
finare rätt på fredagen som man kallar för ”Fredagsmys”.
Veckans meny läggs ut på Facebook/Folkets Hus
Bomhus ifall ni blir intresserade.
Öppettider är 11-14 måndag till fredag. Swisch eller
kontanter gäller vid betalning och uttagsautomat finns 50
meter från ingången till Folkets Hus. Att ha kortläsare blir
alldeles för dyrt utan man prioriterar god mat istället.
Priset för en lunch är 70:- om man äter på plats.
Hämtlåda kostar 60:- och skulle det bli någon mat över,
då säljs den dagen efter till det facila priset av 30:- med
mottot ”först till kvarn” får köpa. Man kan inte boka en
låda i förväg, tyvärr. Detta görs för att minska matsvinnet
och därför blir tillgången begränsad. På fredagen finns
bara en rätt att tillgå, men den har istället det där lilla
extra. När jag var där serverades ”Schnitzel” med olika
alternativ av potatis till. Givetvis ingick också kaffe med

Från vänster:
Lars Andersson,
Bror Sjöblom,
Per Winder,
Donald Lindqvist
äter med god aptit.

något gott efteråt, munkar, kakor eller hembakade bullar
till exempel.
Skulle man av någon
anledning inte kunna besöka
denna restaurang, då finns
möjlighet till utkörning av
matlådor! Men då krävs
det att man beställer
minst 7 lådor och
erbjudandet gäller
enbart i Bomhus Sabina Stål och Rasmus Hammar
närområde.
Maggan Andersson kämpar hårt med att få driva
restaurangen, som har blivit en mötesplats med umgänge
för många. Hon vill verkligen vara kvar innanför Folkets
Hus väggar. Platsen har blivit en social hjälpreda där
många får träffas att prata, fika och ha en trevlig stund
under dagen.
Men för att kunna driva detta kommer det att krävas att
fler hittar dit! Därför kontaktade hon oss på Pappers
3:an och funderade om vi ville skriva lite om hennes
sociala arbete. Och givetvis gör vi vad vi kan för att
stötta, så våra gamla pensionerade trotjänare inom
fabriken har någonstans att fortsätta träffas på. Det är ett
lättillgängligt ställe för de äldre med problem att ta sig
längre sträckor.
För många bor i närområdet av Bomhus centrum.
Maggan kommer endast att driva restaurangen fram till
nyår ifall det inte ökar med luncher. Då kommer hon att
ta beslut ifall det går att driva Folkets Hus restaurang
vidare.

Er man mitt i maten//Ola Carlson
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BOMHUS FOLKETS HUS
MATBITEN
Lunch 70 kr, låda 60 kr
Måndag 7/10
Ugnsbakad korv med mos
Rödspätta med mos och remouladsås.
Tisdag 8/10
Raggmunk med fläsk.
Stekt falukorv med stekt potatis och ägg.
Onsdag 9/10
Köttfärslimpa med potatis.
Kycklingpastagratäng med sweetchili.
Torsdag 10/10
Pannkaka med ärtsoppa.
Kåldolmar med potatis och gräddsås.
Fredag 11/10
Schweitzerschnitzel (ost&skinka) med
ugnspotatis och bearnaisesås.

Telefon: 026-19 37 95 eller 026-19 10 55
Tack!
Ett stort tack till alla för uppvaktningen
vid min pensionering.
Kent Lundin Blekeriet
Dubbelturnering i Badminton.
Speldag Söndagen den 6/10. Tid kl 13-17 Plats bollhallen på Alderholmen.
Vi spelar gruppspel (ev. rak serie) med chans att gå vidare till slutspel.
Det innebär att alla kommer att få spela flera matcher. Paren lottas ihop på plats.
Anmälan skickas till henrik.skog@billerudkorsnas.com senast 5 Oktober.
Kontaktpersoner: Henrik Skog 070 6854440
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Korsnäskorpen presenterar

Pickleball
Jag fick ett samtal från ordförande Henrik Skog om att, Korpen har köpt in utrustning för en ny sport, Pickleball.
En sport som växer i antalet utövare och nu finns tillgänglig i vår organisation.

Vad är då ”Pickleball”?
Jo, enkelt förklarat en blandning mellan bordtennis, tennis och badminton. Eller för er som provat på ”mini-tennis”,
där är liknelsen stor. Man spelar på en badmintonplan med ett lägre nät. Racketen påminner om den i ”Paddel” och
bollen verkar vara en färgad innebandyboll. De flesta vet hur mycket en sån studsar vilket innebär att man måste ner
djupt i knäna för att kunna returnera bollen, framförallt i singel. I dubbelspelet blir det mer volley för de som är
duktiga. Men man får inte stå i ”köket” om inte bollen studsar där. ”Köket” är området mellan nätet och servelinjen.
Allt för att få in mer teknik i spelet och inte bara avgöra på grund av att man är först vid nätet. Dessutom måste
serven slås underifrån och man får inte spela volley förrän efter tredje slaget, det vill säga ”serve-serveretur- retur”
innan första volleyslaget.
Spelets regler påminner om gamla badminton, där man enbart kan ta poäng i egen serve. Och varje set går till 11
samt måste vinnas med 2 poängs marginal. Jag tänker inte gå in på alla regler det blir bara långrandigt. Men
ovanstående behöver man i alla fall veta för att komma igång med spelet.
Vill ni har mer ingående regelkunskap, då får ni googla.
Pickleball finns tillgängligt på gymmet i Kastsjö. Man får sätta upp nätställning och montera nätet, vilket tar ca 5
minuter. Racket och bollar finns att hämta i Portvakten mot uppvisande av BillerudKorsnäslegitimation och lämnas
åter efter användandet. För er med Gymkort på Bollhallen/Gävle Strand går det även att spela där. Men då krävs
egen utrustning eller hyra på plats.
Vill ni ha en introduktion eller om ni har funderingar om spelet, hör gärna av er till Henrik Skog E-skiftet PM4.

Er man i sportvärlden//Ola Carlson
Kornäskorpens Ordförande Henrik Skog
är alltid redo

Anders Qvarnström har serven
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Korpfotboll
Efter att ha slutat 2:a i tabellen i div.1 efter Team Walbo som varit överlägsna hela säsongen och inte förlorat en
match så väntade A-slutspel.A-slutspelet spelades på Träffen IP 7:e september där dom 4 bästa lagen från div.1
gjorde upp om mästerskapet.
I semifinalen mötte vi Valbo Wolfpack i en rafflande batalj som gick till straffar efter oavgjort resultat 1-1.
Straffläggningen gjordes upp i bäst av 3 där tyvärr motståndarna vann, men som en skänk från ovan så visade det sig
att motståndarna hade använt sig av otillåtna medel (licensierade spelare) och på så vis blev vi erbjudna en finalplats.
Då några spelare i laget redan hade hunnit åka hem för att sörja förlusten innan vi hade fått beskedet om finalplatsen
så blev det en aning panikartat och ringa för att få tillbaka laget så vi kunde utföra matchen men de löste sig som tur
var! När laget hade återsamlats igen och med bara 2 avbytare var det dags att ladda om batterierna och tagga till för
ny match.
Finalen blev som väntat mot Team Walbo som i sin semi hade spöat Leopool FC med 8-1.
Tufft på förhand men vi skulle banne mig kämpa och kriga för varandra tills vi stupar. Matchen började tufft och
motståndarna la in ett högt tempo direkt så vi fick sikta in oss på defensiven. Precis innan halvtid fick Walbo in ett
ledningsmål, 1-0.Vi fortsatte kriga och stå rätt i positionerna för att hitta läget att gå på kontring och när läget väl
kom stack vi upp och fyllde på med folk där vår vänsterback krutade på ett hårt fint skott längs marken i bortre
hörnet, otagbart för målvakten, 1-1.Tyvärr någon minut senare kom nästa kalldusch efter missad markering och
Walbo kunde göra 2-1. Med ca 10 minuter kvar av matchen kände undertecknad att det var läge och chansa mer
offensivt, inget mer att spara på, så vi flyttade upp mittbacken för att få mer tyngd där framme att kunna slå
långbollar på och få upp laget. De visa sig vara ett vinnande koncept då med bara 1-2 minuter kvar matchen så
hamnade bollen i motståndarens straffområde och efter mycket kalabalik så studsade bollen rätt för oss och vi kunde
peta in bollen precis över mållinjen, 2-2 och nu väntade straffar igen.
Straffläggningen blev jämn efter att båda lagen satt sina första 3 straffar och därefter gällde sudden straffar. Det
dröjde ända till straffomgång 7 innan vi skulle få ett avgörande där vår brandchef Ulf med sin fruktade blick psykade
motståndaren och räddade straffen. Därefter klev Marin fram och satte spiken i kistan, seger till Billerudkorsnäs och
mästare för första gången i stadskorpens historia!
Trots att vi var underdogs tog vi hem mästerskapet och visade att allt kan hända i sport, med rätt inställning och
kämparvilja är ingenting omöjligt.
Tack för den här utomhussäsongen och nu blickar vi fram mot inomhuscupen den 30/11.
Robin Nygårds, Fotbollssektionen

Laget på bilden:
Övre raden från vänster : Marin, Ulf Jämtäng, Saša Milanista, Marwin Morrings, Jonas Larsson
Nedre raden från vänster: Senad Gazibegovic, Ellen Green, Tomislav Turic, Robin Nygårds.
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På gång med Sociala Fonden …
FÖRELÄSNING
Ami Hemviken är en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan,
relationer och kommunikation. Hon arbetar även som ledartränare och coach.
Vinnare av Årets talare - Kvinna 2017.
Hon är en underhållande utbildare som alltid lyckas lyfta och inspirera sin publik. Hennes
energi går inte att ducka för då den smittar av sig till alla hon möter och det i sin tur
skapar resultat. Ami arbetar med interaktivitet under sina föreläsningar och ser till att
skapa kommunikation och energi i både små och stora grupper.
Onsdag 16 oktober: Föreningshuset, Gävle kl. 17.30 – 19.30
Onsdag 23 oktober: Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30 – 19:30
Biljetter kvar, först till kvarn gäller.

SPORT
Tisdag 15 oktober: EM kval Sverige – Spanien
Bussresa från Frövi och Gävle till Friends Arena i Solna. Matchstart 20:45.
Just nu fullbokat, möjligt att ställa sig på kölista.

EVENT
Lördag 19 oktober från Frövi och Gävle: En värsting till syster.
Nu kommer äntligen feelgood musikalen En värsting till syster till Sverige.
Det är en gudomligt rapp, rolig och musikalisk komedi, baserad på den storsäljande
filmen Sister Act från 1992 med Whoopi Goldberg i huvudrollen.
Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor. I priset ingår bussresa,
entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande Biljetter kvar, först till kvarn gäller.
Lördag 16 november från Frövi och Gävle: Häxorna i Eastwick.
Denna humoristiska musikal bygger på John Updikes kultfilm Häxorna i Eastwick
med Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon i rollerna. År 2000
hade musikalversionen världspremiär i London på anrika Theatre Drury Lane.
Nu har den prisade musikalen uppdaterats och kommer i sin nya version ha premiär i Stockholm den 19 september
2019.
Medverkar gör också välkända ansikten som Sussie Eriksson, Jan Mybrand, Hanna Ulvan och Martin Rede Nord
tillsammans med en stor ensemble och orkester.
Pris: 650 kronor och skattepliktig förmån 650 kronor. I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen.
Max 2 biljetter per sökande Biljetter kvar, först till kvarn gäller.
Lördag 7 december:
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120kr och skattepliktig förmån 125 kr. I priset ingår bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 20 oktober
MÄSSRESOR
Bo och bygg samt underbara barn Lördag 12 oktober
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor. Biljetter kvar, först till kvarn gäller.
Allt för hälsan och Sthlm Food and Wine Lördag 9 nov
Pris: 180 kronor och skattepliktig förmån 180 kronor. Biljetter kvar, först till kvarn gäller.
Max 6 biljetter per sökande. Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholmsmässan.
Priserna inkluderar bussresa och entrébiljett till mässan.
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Välkommen till succékonserten Från Broadway till Duvemåla - en föreställning
som turnerat för fulla hus runt om i hela Sverige sedan 2016.
Här drabbar stora röster och stora känslor samman i ett musikaliskt pärlband av
de största och mest älskade hitsen från musikalernas förtrollade värld.
Det är med stolthet vi kan presentera några av Sveriges absolut främsta
musikalartister tillsammans på en och samma scen. Dessa har huvudroller i bagaget från bland annat Phantom of the
Opera, West Side Story, Kristina från Duvemåla, Cats, Broarna i Madison County, Miss Saigon, Jesus Christ
Superstar, My Fair Lady, Rent, Jekyll & Hyde, Livet är en Schlager, La Cage aux Folles och Sound of Music.
I höstens konsert ser vi Victoria Tocca, Laila Adéle, Niklas Asknergård och Malena Tuvung.
Och i höst ger vi också ett extra varmt välkomnande till vår nya solist Alexander Lycke, en av Sveriges mesta och
bästa musikalartister som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa sångare av tidningen Sweden Rock Magazine.
Fredag 18 oktober: Från Broadway till Duvemåla, örebro Konserthus
Biljetterna är placerade på parkett, rad 8. Pris: 240 kronor och skattepliktig förmån på 255 kronor.
Några biljetter kvarn, först till kvarn.

Vintergalan
Vintergalan är en show utöver det vanliga, med Sveriges artistelit! Årets artister är
Jill Johnsson, Molly Sandén, Robert Pettersson [Stiftelsen/Takida], Pernilla Wahlgren
och Eric Gadd. Konferencier är Kenny Mattsson. Det blir en helkväll med
underhållning från ankomst till hemgång.
Fredag 6 december: Conventum, Örebro Pris: 555 kronor och skattepliktig förmån 560 kronor. Biljetterna kallas
”guldpaket”, vilket innebär bord i bakkant av parkett. Sista ansökningsdag 20 oktober
Fredag 20 december: Göransson Arena, Sandviken Pris: 560 kronor och skattepliktig förmån 565 kronor.
Biljetterna kallas ”guldpaket”, vilket innebär bord i mitten av parkett. Sista ansökningsdag 20 oktober
För båda eventen gäller 18 års åldersgräns och max 2 biljetter per sökande.
OH WHAT A NIGHT – OUR GREATEST MUSICAL HITS, Göransson Arena 14 februari
Äntligen återförenas succékvartetten från Jersey Boys!
Fyra av Sveriges främsta musikalartister David Lindgren,
Peter Johansson, Robert Rydberg och Bruno Mitsogiannis ger er
OH, WHAT A NIGHT! – OUR GREATEST MUSICAL HITS.
Med de allra största hitlåtarna från de musikaler artisterna själva
medverkat i, så som Jersey Boys, We Will Rock You,
Saturday Night Fever, Grease, Rock of Ages, Mamma Mia!,
Hairspray, Jesus Christ Superstar, Spamalot, Fame,
High School Musical, Footloose, Buddy Holly, Singin’ in the Rain,
American Idiot och West Side Story bjuder kvartetten publiken på en helkväll med en fullspäckad repertoar.
OH, WHAT A NIGHT! är en produktion i storformat med fullmatade nummer där dansare och musiker,
under ledning av Marika Willstedt från Så ska det låta, ger en maxad kväll i musikalens tecken.
Göransson Arena, Sandviken
Pris: 420 kronor och skattepliktig förmån 425 kronor. I priset ingår entrébiljett placerad längst fram på parkett.
Max 2 biljetter per sökande Sista ansökningsdag: 1 december

Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande!
Fotnot:
Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.
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Dax för
skyddsombudsval!!
Nu kör vi snart igång skyddsombudsvalet för
mandatperioden 2020-2022. Här nedan ger vi en bild
av hur det kommer att gå till. Läs noga igenom sidan,
så du är beredd när nomineringslistan kommer upp.
Vi hoppas naturligtvis att du ser positivt på en
förfrågan om nominering.

Valkretsar
Vi lever som bekant i en föränderlig värld. Kartan
ändras ständigt på fabriken och det påverkar även
oss. Det innebär i praktiken att vi petar lite i vissa
valkretsar medan några bytt namn och några till och
med försvunnit.
Det är inte längre så att man ”måste” ha ett
skyddsombud på varje skiftlag. Man kan ha flera
ombud på samma skift, huvudsaken är att vi får
ombud som vill ha uppdraget och därigenom
fungerar bra. Uppdelning av arbetsuppgifter löser
man naturligtvis inom ombudsgruppen. Vissa kanske
riktar in sig på rena skyddsfrågor medans andra t.ex.
pysslar med råden. Hur just din krets ser ut framgår
av nomineringslistorna.

Nominering
Om allt stämmer kommer det inom kort att sättas
upp nomineringslistor på alla avdelningar. Detta ska
ske senast 28 oktober!!
På listan framgår det vilken valkrets det gäller och
hur många ombud som ska väljas inom kretsen.
Listorna hänger uppe tills 17 november och under
den tiden skriver ni upp de personer ni gärna vill ha
som ombud. Observera dock att den nominerade alltid ska vara tillfrågad! Kontrollera att det
är rätt lista du använder! Styrelsen sätter stort värde
på att du ställer dej positiv till en förfrågan!
Det är naturligtvis möjligt att nominera fler ombud än
som slutligen ska väljas.
Längst ner på listan ser du vem som är valförrättare
på din avdelning. Honom eller henne kan du vända
dej till vid funderingar.

Tidsplan
Nominering
28 okt - 17 nov
Valperiod
18 nov - 6 dec
Ombudsträffar
18 - 19 dec

Hur går valet till?
Valet genomförs mellan 18 november och 6 december. Det är en lite tajt period, men vi måste vara klara
före ombudsträffarna 18-19 december när andra val
ska genomföras, bland annat representanter i råden.
Under den perioden får din valkrets besök av valförrättaren, som på lämpligt sätt genomför valet, vid
behov med hjälp av valsedlar. Han/hon kommer inte
att krångla till det i onödan utan sunt förnuft gäller. Om
antalet ombud inom din krets är fler än en, kan du naturligtvis rösta på flera nominerade. Ända upp till det
antal ombud det ska vara.
Efter valet upprättas ett valprotokoll som sätts upp på
avdelningen.
Mandatperioden är 3 år.

”Valnämnden”
Peter Karlsson Mats Linander

