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GLÄDJEÄMNE

Något att glädjas åt över sommaren är nyheten att a-kassan, AEA, sänker avgiften.
”Vi är mycket glada…, vi vet också att Akasseavgiften är en viktig faktor när man
väljer vilket fackförbund man vill tillhöra”
säger vår ordförande Metta Fjelkner.
För att få inflytande krävs det en hög
organisationsgrad. En relativt sett låg
A-kasseavgift leder förhoppningsvis till
fler medlemmar. För att få fler medlemmar
är det självklart också av vikt att vi driver
frågor som känns angelägna.

ÅRSMÖTET

För femte året i rad samlades vi till
årsmöte i Lärcentrums lokaler.
Kvällens gäster var våra nya regionombud
Lars Malmros och Claes Bengtsson.
De avhandlade olika frågor som tex.
förändringar i praon, medbestämmandelagens intentioner samt pågående
löneöversyn.
Beträffande löneöversynsarbetet gavs
exempel, inte särskilt uppmuntrande
sådana, från några kommuner i Värmland.
I de flesta av dessa kommuner låg
löneökningarna på, med något enstaka
undantag, närmare två än tre procent.

Efter regionombudens redogörelse vidtog
förtäring som följdes av årsmötesförhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
och samtliga val följde valberedningens
förslag.
Ronny Björn efterträder Bengt Mattsson i
valberedningen.
Ett varmt tack från Kommunföreningen till
Bengt för många års gott arbete.

LÖN

Som tidigare meddelats fortsätter årets
löneöversynsarbete i höst. Inga uppgifter
finns därför rörande 2007 års löneläge.

AVTALSRÖRELSEN

Mycket lite, om något, har läckt ut från
förhandlingarna rörande nytt avtal.
Förmodligen har vi inget nytt avtal innan
hösten. Detta är väl ingen direkt nackdel då
en eventuell konflikt under sommaren
knappast gynnar oss.

SOMMARSERVICE

Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet kl. 09.00 - 15.00
Telefonnumret är 0771 – 613 613
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsregistret på tfn 08-613 27 27
Månd, ons. och fred. kl. 09.00 - 11.30
tisdag och torsdag kl. 13.30 - 15.00
E-post. medlemsregistret@lr.se
Vår kommunförening når Du under
sommaren på:
Tel. 073-044 06 03
E-post. lr@edu.borlange.se

SOMMARHÄLSNING

Jag vill ha sommar
och ingenting att göra.
Jag vill ha fred,
jag vill vara i fred
och ha så mycket dåligt samvete jag vill.
Beppe Wolgers
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