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ÅRSMÖTE

Närmare 40 personer hade slutit upp i
konferenslokalen på Matjes Emils gård för
att delta i Kommunföreningens årsmöte.
Kvällens gäst Mari Jonsson, ordförande i
Barn- och bildningsnämnden, inledde
mötet med en kort beskrivning av sin
bakgrund. Hon fortsatte med en redogörelse för partiets skolprogram samt
talade om visioner och mål. Hon berörde
även utmaningarna vid årets budgetarbete.
Innan det var dags att fika gavs tillfälle till
frågor. En spänstig diskussion följde.
Som tack för kvällen fick Mari motta
boken Grundskolan 50 år.
(Alla medlemmar kommer att få boken i
pocketformat med nr 5 av medlemstidningen Skolvärlden)
Efter fikapausen vidtog årsmötesförhandlingar. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och samtliga val följde
valberedningens förslag vilket i korthet
innebär följande:
Kommunombud: Sven-Erik Samuelsson (omval)
Bitr. Kommunombud: Caroline Broberg (nyval)
Kassör: Magnus Lindström (omval)
Revisor: Matias Liedbäck (omval)
Huvudskyddsombud: Ulla Karlsdotter (nyval)
Valberedning: Annica Gustafsson (omval), Ewa
Ivarsson (nyval), Seppo Hatakka (nyval)

Avslutningsvis avtackades följande ombud
för lång och trogen tjänst inom Lärarnas
Riksförbund: Elisabeth Ström, Christina
Jonsson och Owe Olsson.
Samtliga tillönskas en god after work
tillvaro!

MAJ 2012

AVTAL

I verksamhetsberättelse 2011 för Lärarnas
Riksförbund säger förbundsordförande
Metta Fjelkner bland annat följande:
”Jag hävdar med bestämdhet att det inte har varit fel
på våra avtal från 2000. Vi har tecknat långa avtal,
korta avtal, vi har varit först ut och vi har tecknat
avtal sist av alla. Vi har haft avtal med lägsta nivå
och vi har till och med vågat oss på att ha ett år utan
fastställd lägsta nivå. Hur vi än har gjort, hur
avtalen än har sett ut, har arbetsgivarna gett lärarna
den sämsta löneutvecklingen av alla. Detta är tyvärr
ett tecken så gott som något på att även de lokala
arbetsgivarna ställt upp på detta.
Därför, men inte bara därför, har vi under
kongressperioden kämpat för ett nytt, modernt
statligt ansvarstagande för skolan i Sverige.”

Hur kommer SKL att agera på våra krav i
årets avtalsrörelse?
Snart får vi veta eftersom Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet är de enda
kvarvarande vid förhandlingsbordet sedan
SSR och Vision nu tecknat avtal med SKL.
Den 30 maj samlas Lärarnas Riksförbunds
förbundsråd i Stockholm för att få en
aktuell rapport gällande förhandlingsläget.

KONGRESS

Den 3-6 maj genomfördes Lärarnas
Riksförbunds kongress 2012. Under fyra
hektiska dagar genomfördes olika val och
behandlades motioner och propositioner
om viktiga framtidsfrågor för förbundet.
Tillfälle gavs också att lyssna till ledande
politiker som Jan Björklund, Stefan Löfven
och Gustav Fridolin som gästade
kongressen och talade skolfrågor mm.
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