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ÅRSMÖTE I

Torsdag 14 mars samlades vi till Kommunföreningens årsmöte som i år hölls på hotell
Galaxen.
Kvällens gäst, Lena Lindqvist-Albinsson,
regional ombudsman, gick igenom lagar och
regler gällande den ständigt aktuella frågan
arbetstid samt besvarade frågor.
Kaffe och smörgåsar serverades i pausen
innan årsmötesförhandlingarna startade.
Efter genomgång av verksamhetsberättelse
och ekonomisk rapport beviljades styrelsen
ansvarsfrihet.
I den nyvalda styrelsen efterträds Magnus
Lindström av Marie Sundkvist som kassör
och Ulla Karlsdotter tjänstgör som
biträdande kommunombud under Caroline
Brobergs barnledighet. Valen i sin helhet:
Ordf. och Kommunombud: Sven-Erik Samuelsson
Vice ordf. och bitr. Kommunomb: tf. Ulla Karlsdotter
Kassör: Marie Sundkvist
Revisor: Matias Liedbäck
Huvudskyddsombud: Ulla Karlsdotter

Ett Stort tack till Magnus för de många årens
arbete som kassör.

LÖNEÖVERSYN 2013

Årets löneöversynsarbete har startat med en
första överläggning. Nästa tillfälle blir den
24 april. Då vet vi kanske nivån på det s.k.
märket som utgör golv i årets löneöversyn.
Läs gärna om lön och lönesamtal i tidigare
nummer av medlemsbladet, finns på hemsidan.

Du når den via www.lr.se, välj föreningar &
ämnesforum så hittar Du Borlänge under
kommunföreningar.

MARS 2013

ÅRSMÖTE II

Lördag 23 mars samlades kommunombud
och valda distriktsombud till årsmöte i
distrikt Dalarna. Mötet var förlagt till hotell
Galaxen, i samma sal som kommunföreningen årsmöte. Gäst vid mötet var Lars
Hallenberg, kanslichef hos Lärarnas
Riksförbund.
Under samlingsrubriken, Aktuella
förbundsfrågor, fick mötesdeltagarna ta del
av senaste nytt från Lärarnas Riksförbund.
Det gavs även tillfälle till frågor där Lars
bland annat kunde reda ut en del funderingar
gällande nyheterna 1: e lärare och lektorer.

FRÅGOR OCH SVAR

Den som inte var med på något av årsmötena
kan nu ändå få svar på en del vanligt förekommande frågor.
Partsgemensamt arbete kring framtagande
av frågor och svar kring avtalet.
Så lyder rubriken på ett litet häfte där SKL,
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
gemensamt ger sin syn på lärares arbetstid i
form av frågor och svar. Ett exempel ur häftet:
Fråga 9. En lärare arbetar i årskurs 7-9. Två dagar i
veckan har läraren lektion till klockan 12:00 och nästa
lektion börjar klockan 12:30. I schemat markeras
detta uppehåll som lärarens rast på 30 minuter. Har
läraren fått ut sin rast?
Läs svaret i häftet som finns som bilaga till detta
medlemsblad.

TID

Hur lång tid är ett år?
Fråga eleven som
måste gå om nian!
Ur boken Damrummet
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