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 Nyhetsbrev

 
Nr 2. 2019

 

Val till Europaparlamentet den 26 maj
 

Lunchseminarier
 Under tio tisdagar mellan kl. 12.45-13.30 arrangerar LO tillsammans med Runö

folkhögskola lunchseminarier inför Europaparlamentsvalet. Samtliga seminarier
kan ses live eller i efterhand på LO-Play.

  
Johan Danielsson - LO-förbundens gemensamma kandidat och tvåa på
Socialdemokraternas lista 

 LO-förbundens gemensamma kandidat i Europaparlamentsvalet Johan Danielsson
är mitt uppe i sin valturné. I Stockholm har han redan besökt flera
fackföreningar och arbetsplatsklubbar. Under våren kommer Johan att fortsätta
med detta för att träffa så många kamrater som möjligt innan vallokalerna
stänger den 26 maj.

  
Ringkampanj 

 LO-familjen gjorde en fantastisk facklig valrörelse 2018 där vi samtalade med
nästan 650 000 personer. Inför Europaparlamentsvalet hoppas vi att
fackföreningarna åter är redo att ta samtalen med våra medlemmar och på våra
arbetsplatser. Precis som i riksdagsvalet registrerar vi våra samtal i
samtalsräknaren. Behöver ni hjälp med telefoner, stöd och utbildning så hör av
er till LO-distriktet. 

  
Valmaterial 

 LO har tagit fram trycksaker inför valet som alla inom LO-familjen kan använda i
sitt kampanjarbete. Det finns flera olika flygblad och foldrar som Martin Fröjd på
LO-distriktet kan hjälpa er att beställa. 

  
Digitala aktiviteter 

 Valrörelsen bedrivs även digitalt via sociala medier. Nu i veckan lanserades den
första valfilmen där Johan Danielsson profileras tillsammans med budskapet om
hur avgörande det som beslutas i EU-parlamentet är för hur vi ska ha det i
Sverige. Och med det vikten av att använda sin röst i valet den 26 maj. Vi
uppmanar alla att sprida och dela de digitala aktiviteterna och händelserna som
publiceras. Länk till senaste valfilmen.

  
Martin Fröjd

 martin.frojd@lo.se 
 072-450 06 61

 

  Digital kampanj i samband
med kollektivavtalets dag
den 17 mars

I anslutning till kollektivavtalets dag
den 17 mars genomför vi en digital
kampanj för att uppmärksamma
fördelarna med att omfattas av ett
kollektivavtal.

  
Kampanjen består av fyra digitala
bilder med medlemmar som med en
kort hälsning tackar kollektivavtalet.
Bilderna sprids en och en på Facebook
och Instagram varje dag mellan den 14-
21 mars. 

  
Kollektivavtalet omfattar mycket. I den
här kampanjen har vi valt att på olika
sätt vinkla och lyfta fördelarna med
obekväm arbetstid, permission,
arbetstidsförkortning och garantilön.

  
Håll utkik efter kampanjen och hjälp
oss att uppmärksamma kollektivavtalet!

  
Ytterligare information lämnas av:

  
Gunilla Björnberg

 gunilla.bjornberg@lo.se
 070-745 37 36

 

 

Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

http://www.lo.se/start/play_startsida
https://www.facebook.com/watch/?v=2437930026238958
mailto:martin.frojd@lo.se
mailto:gunilla.bjornberg@lo.se
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Martin Fröjd och David Johansson - nya ansikten på
LO-distriktet

 
Vi har det stora nöjet att hälsa två nya kollegor välkomna till oss på LO-
distriktet.

  
Martin Fröjd vikarierar som handläggare fram t o m den 30 juni 2019. Han ska
huvudsakligen jobba med vår facklig-politiska verksamhet och den lokala
verksamheten ute i våra kommuner. Stort fokus kommer att ligga på det
stundande valet till Europaparlamentet.

  
Martin har tidigare och färska erfarenheter från valrörelser då han jobbade som
valgeneral för Transport avdelning 5 inför höstens val till riksdag, kommun och
landsting. Sin yrkesverksamma bas har han hos Securitas där han är anställd som
skyddsvakt. Men han är även förtroendevald inom Transport avdelning 5 och
håller i många av deras medlemsutbildningar.

  
David Johansson vikarierar som assistent fram t o m den 28 februari 2020. Han
ska huvudsakligen jobba med facklig utbildning, facket försäkrar och ung-
verksamheten.

  
David är elektriker och jobbar på Bravida där han ingått i fackklubbsstyrelsen.
Nu är han tjänstledig för att jobba hos oss på LO-distriktet. Till Stockholm kom
han från Karlskoga för ca två år sedan då även det fackliga engagemanget tog
fart.

  
Vi hälsar både Martin och David varmt välkomna till LO-distriktet och hoppas att
de ska trivas hos oss.

  
Martin Fröjd

 martin.frojd@lo.se
 072-450 06 61 

  
David Johansson

 david.johansson@lo.se
 073-0929748

  

 

Första maj 2019
  

Planeringen inför årets Första
majarrangemang i Stockholm är i full
gång. I år kommer arrangemanget att
präglas av valet till Europaparlamentet.
Huvudtalare på Norra Bantorget är i
skrivande stund inte spikad men vi
demonstrerar under huvudparollen
“Trygghet - Demokrati -
Sammanhållning” och årets första maj-
märke ser ni här. 

  
Dagen kommer att firas traditionsenligt
med en del nya inslag. Det mesta är
fortfarande på planeringsstadiet men
klart är att vi som vanligt samlas i
Humlegården kl. 14.00 för att
tillsammans tåga till mötet på Norra
Bantorget. Där blir det tal och musik
under ledning av konferenciererna Nina
Wadensjö och Anders Bergerus.

  
Den 28 mars samlas fackföreningarna
till ett gemensamt möte för att dra upp
riktlinjer för hur vi kan ta plats och
synas från fackets sida under årets
arrangemang. Som vanligt uppmanar vi
fackföreningarna att visa upp sig på
Norra Latins skolgård genom att hyra
tält under arrangemanget. Bokning sker
via följande länk. Mer information om
arrangemanget kommer att lämnas
löpande. 

  
För ytterligare information kontakta:

  
Gunilla Björnberg

 gunilla.bjornberg@lo.se
 070-745 37 36

https://www.facebook.com/watch/?v=2437930026238958
mailto:martin.frojd@lo.se
mailto:david.johansson@lo.se
https://simplesignup.se/event/146861
mailto:gunilla.bjornberg@lo.se


2019-03-15 LO-distriktets Nyhetsbrev nr 2, 2019 - med rättelser

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1830119426499/ 3/5

Martin Fröjd tv och David Johansson th

Årsmötestider

Den 10 april håller LO-distriktet sitt årsmöte. Det 100:e i ordningen, vilket
självklart kommer att uppmärksammas på olika sätt. 

 Utöver sedvanliga årsmötesärenden ska en ny ordförande väljas, en ny facklig-
politisk kommitté ska inrättas och Karl Petter Thorwaldsson gästtalar. 

 Till ovanligheterna hör att en motion ska behandlas, inkommen från Kommunal
Stockholms län angående Unga Örnars vänner. 63 ombud utgör
representantskapets årsmöte som är LO-distriktets högst beslutande organ.

  

Aftonskolan bjuder in till återträff den 11 april
  

Vi bjuder in både gamla och nya deltagare från den facklig-politiska aftonskolan
till en återträff den 11 april kl. 18.00-20.00 på restaurang Hubertus. Aftonskolan
är en tvärfacklig utbildning för fackligt aktiva som vill bredda sina kunskaper när
det gäller samhällsfrågor och politik. Många är det som under åren genomfört
den årslånga utbildningen och nu vill vi samla ihop så många deltagare som
möjligt för att återses och stifta nya bekantskaper.

  
Vi gästas bl a av LO-förbundens gemensamma kandidat till EP-valet, Johan
Danielsson. Vi bjuder på mingelbuffé och alkoholfri dryck. Väljer man
alkoholhaltigt alternativ står man för den kostnaden själv. Förutom gäst och
tilltugg kommer representanter från LO-distriktet, partidistrikten och självklart
gamla kurshandledare att finnas på plats. Varmt välkommen med din anmälan
senast den 7 april via följande länk. 

För mer information kontakta: 
  

David Risberg
 david.risberg@lo.se

 070-265 01 21

Rapport från
distriktskonferens med
Facket försäkrar den 11
februari  

  
Nästan alla LO-förbund var
representerade på konferensen den 11
februari i LOs plenisal. Stefan Hansson,
LO-distriktet hälsade välkommen och
öppnade konferensen innan LOs Patrick
Roselin presenterade resultat av Facket
försäkrarverksamheten 2018. Glädjande
besked om att vi under förra året ökade
registreringar av försäkringssamtal i
både Stockholm och i hela landet. 

  
Resten av dagen fylldes av diskussioner
och djupdykningar i våra olika
försäkringar och vi fick följa det fiktiva
paret Sara och Kevin genom olika
händelser i livet där försäkringsskyddet
ofta spelar en viktig roll. Konferensen
gick också igenom de olika försäkringar
inom försäkringspyramiden som kan
underlätta ekonomin. Medverkande
under dagen gjorde representanter från
LO, Folksam, AFA Försäkring och
Familjens jurist.

  
Dagen avslutades med att instruktörer
från Judoförbundet delade med sig av
hur man ska tänka när man faller för
att minska risken för större skador.
Dagen blev sammanfattningsvis mycket
lyckad. 

  
Fö mer information, kontakta:

  
Despina Mavrokostidou

 despina.mavrokostidou@lo.se
 072-450 06 36

  

Nytt i nyhetsbrevet –
Krönikor från riksdagen

Fr o m det här numret av nyhetsbrevet
kommer några av våra fackliga
kamrater från socialdemokraterna i
riksdagen dela med sig från sitt arbete i
korta krönikor. Med detta vill vi öppna
upp en kanal för aktuella politiska
frågor som berör fackföreningsrörelsen i
vår region och stärka och upprätthålla
den facklig-politiska samverkan. 

https://simplesignup.se/event/148833
mailto:david.risberg@lo.se
mailto:despina.mavrokostidou@lo.se
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Seminarium den 25 april
 Höjd pensionsålder med morot och piska! 

  
Den 25 april genomför vi ett mycket intressant seminarium om vad den nya
pensionsöverenskommelsen i praktiken kommer att innebära för LOs medlemmar.
Vad händer med socialförsäkringarna och avtalsförsäkringarna? Hänger de med i
den framflyttade pensionen? Och hur ser verkligheten ut nu för de yrkesgrupper
som redan idag har svårt att arbeta fram till 65 års ålder? Kommer kvinnorna
vara de stora förlorarna? Och inte minst, hur tänker beslutsfattarna kring det
hållbara arbetslivet? 

  
Under förmiddagen kommer LOs utredare dela med sig av sina slutsatser kring
överenskommelsen och vi avslutar med en paneldiskussion om nuläge och
konsekvenser. 

  
Save the date! Torsdagen den 25 april kl. 9.00–12.00 i ABF-huset, Sveavägen.
Utförligt program med medverkande samt länk till anmälan kommer att sändas
ut tillsammans med inbjudan. 

  
För mer information, kontakta:

  
Carina Paulsson

 carina.paulsson@lo.se
 070-348 47 44

Workers´memorial day - seminarium den 26 april
  

Den 28 april är den dag då den internationella fackföreningsrörelsen minns de
som förolyckats på sitt arbete. Det är även den dag då ILO har världsdag för
förebyggande arbetsmiljöarbete. LO-distriktet hedrar alla de som omkommit på
sina arbeten med ett seminarium fredagen den 26 april kl. 9.00-12.00 i LO-
borgen, plenisalen, Barnhusgatan 18. Medverkar gör representanter från
Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket. Anmälan via länk senast den 21 april.

  
För mer information kontakta: 

  
David Risberg

 david.risberg@lo.se
 070-265 01 21

Rapport från seminarium om skadligt bruk 
 på arbetsplatsen 

  
Den 19 februari arrangerade LO-distriktets arbetsmiljökommitté ett seminarium
om skadligt bruk på arbetsplatsen. I vanlig ordning var LOs plenisal välbesökt av
deltagare från flera av våra förbundsavdelningar och regioner. Dagens gäst var
Robin Öberg, konsult på Alna som föredrog olika typer av skadligt bruk,
definitioner, arbetsgivare och arbetstagares roller och ansvar samt policyarbete
och rehabilitering. 

 I slutet av dagen erbjöds även deltagare att testa speciella glasögon som
simulerar hur berusning av såväl alkohol som morfin påverkar våra sinnen.

  
Vill du veta mer om LO-distriktets arbetsmiljöarbete, kontakta:

  
David Risberg

 david.risberg@lo.se
 070-265 01 21

  

 
De tre riksdagsledamöterna (s) Teres
Lindberg, Kadir Kasirga och Leif Nysmed
turas om att skriva krönikor i
nyhetsbrevet. Dem vill inte bara
skriftligen dela med sig av aktuella
frågor och vad som händer i riksdagen.
Med sina fackliga mandat och bakgrund
uppmanar dem fackföreningarna att
bjuda in dem som föreläsare,
inspiratörer eller deltagare i sina
verksamheter. De vill gärna komma ut
till fackföreningarna och berätta mer.
Alla tre sitter dessutom i EU-nämnden,
vilket gör dem högintressant inför EP-
valet. 

  
Först ut med sin krönika i det här
numret av Nyhetsbrevet är Teres
Lindberg som har sin fackliga bas i Seko
Stockholm. 

  
Teres Lindberg, Kadir Kasirga och Leif
Nysmed kontaktas via e-post:
förnamn.efternamn@riksdagen.se 

Krönika av
 Teres Lindberg, medlem i Seko och

riksdagsledamot (s) 
  

Ett val mellan pest eller
döden… 

  
Så kan man beskriva
regeringsbildningen i Sverige. Döden är
definitiv medan en tredjedel av jordens
befolkning överlevde pesten. 

  
Tycka vad man vill om Januariavtalet
men i varje annat utfall av
regeringsbildning hade det blivit mindre
av socialdemokratisk politik, mindre av
löntagarvänlig politik och mindre
utjämning av skillnader i vården, i
skolan och i omsorgen. Det finns idag
en tydlig majoritet bland de borgerliga
partierna och sverigedemokraterna som
vill slakta arbetsrätten. Med Stefan
Löfven som statsminister kommer dem
inte att få chansen, eftersom förslagen
inte kommer att presenteras… Läs hela
krönikan här. 

  

Therese Lindberg, riksdagsledamot (s)

mailto:carina.paulsson@lo.se
https://simplesignup.se/event/148802
mailto:david.risberg@lo.se
mailto:david.risberg@lo.se
http://stockholm.lo.se/stockholm/teres_lindberg_medlem_i_seko_och_riksdagsledamot_s_br_ett_val_mellan_pest_eller_doden_/br
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 Robin Öberg, Alna

Verksamhetsplan 2020 
  

I skrivande stund pågår arbetet på LO-distriktets kansli med att lägga grunden
för 2020 års verksamhetsplan. 

 Under våren kommer diskussioner föras i respektive verksamhetskommitté om
vilka verksamheter och målsättningar som ska gälla under 2020. I juni
överlämnas förslaget till verksamhetsplan till LO-distriktets styrelse. På
styrelseöverläggningen i september kommer de att diskutera och färdigställa
förslaget till verksamhetsplan innan det skickas till representantskapet för beslut
i november. Som underlag till verksamhetsplanen finns tidigare beslutad
verksamhetsinriktning söm gäller för perioden 2018-2021.

 

Avsluta prenumeration: http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

