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Nu är hösten här med intressanta aktiviteter inom GMf och Ledarna!
Vi jobbar vidare med den nya hemsidan så att den skall bli ännu bättre. Har fått flera
mail med positiva kommentarer vilket gläder oss mycket. På senaste styrelsemötet
hade vi genomgång av hur respektive avdelning skall kunna lägga in egna uppgifter
såsom kallelser till möten och aktiviteter samt nyheter och rapporter om vad som hänt.
På styrelsemötet i november skall vi fortsätta den utbildning så att vi kan få in mer
material till hemsidan. De avdelningar eller sektioner som behöver hjälp med kallelser,
presentationer och liknande kan kontakta någon i förbundsstyrelsen så hjälper vi till!
F.n. håller vi på och förhandlar med en leverantör av nyheter ifrån den grafiska
branschen som skulle kunna tillföra vår hemsida lite intressant läsning, vi hoppas på
en snar lösning.
Under försommaren och fram till nu har det skett en del förändringar inom den
grafiska branschen, flera grafiska företag har gått i konkurs, ett antal
sammanslagningar av företag har skett och några grafiska företag har köpts upp av
investmentbolag. Även om man via massmedia basunerar ut att Sverige går bra har vi
inom den grafiska branschen stora strukturella problem och en överkapacitet som
håller priser och lönsamhet nere. Vi kommer under hösten och vintern att få uppleva en
fortsatt utveckling i denna riktning och det kommer på ett eller annat sätt att påverka
många av våra medlemmar.
Lönesamtal och löneförhandlingar har startats på många företag och jag har fått flera
frågor om vad andra grafiska företag har kommit fram till för resultat. Dessvärre har jag
ännu inte några uppgifter på vad man kommit överens om ute på företagen men maila
mej gärna på p-a.backlund@elanders.com och ange vad ni kommit överens om på just
ditt företag. Om jag får in tillräckligt många uppgifter är det lättare för mej att förmedla
vad andra företag kommit fram till, givetvis behandlas dessa uppgifter med största
sekretess och jag kommer inte att avslöja vem som fått vad, endast genomsnittliga
nivåer!
Passa på att anmäl dej till någon av Ledarnas kostnadsfria kurser och seminarier som
hålls i höst, det finns säkert en del intressanta kortkurser som passar just dej:
”Konflikthantering”, ”Coaching”, ”Rusta ditt ledarskap inför framtiden!” för att nämna
några! Gå in på Ledarnas hemsida, www.ledarna.se och läs mer eller läs på GMf:s
hemsida, www.gmf.ledarna.se, under GMf-Nytt och ”Utveckla ditt ledarskap!”
Förbundsstyrelsen önskar er alla en skön höst med förhoppningen att vi ses på någon
av GMf:s eller Ledarnas aktiviteter!
Med vänliga hälsningar.
P-A Bäcklund
Ordförande i GMf

