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Vi går mot ljusare tider!
Våren närmar sig med stormsteg och därmed kommer även ljuset som ger oss energi
och styrka. Vi kan behöva den efter en fantastiskt fin vinter med mycket snö och kyla.
Många av våra medlemmar har haft ett tufft år bakom sig med nedskärningar och
omorganisationer pga den ekonomiskt svåra situationen som drabbat vår bransch så
hårt. De flesta av våra chefer, ledare och kollegor har fått känna av detta på ett eller
annat sätt men min förhoppning är att vi skall gå stärkta ur denna kris när vindarna
snart vänder. Det känns faktiskt som om vi går mot ljusare tider.
Med våren kommer också årsmötena där det gångna året skall summeras och
redovisas. Flera avdelningar inom GMf har redan haft sitt årsmöte, passa på att delta
om ni inte haft ert möte, vi behöver ha mer och bättre aktivitet ute i avdelningarna! Jag
har en önskan att fler yngre medlemmar skall ta sig tid att deltaga i GMf:s verksamhet,
vi behöver en förnyelse med idéer och uppslag som kan utveckla vår verksamhet så att
fler blir intresserade.
GMf har sitt årsmöte/representanskap (RS) lördagen den 24:e april i Stockholm, då
samlas förbundsstyrelsen samt en representant från varje avdelning för att gå igenom
vad som hänt under det gångna verksamhetsåret samt lägga upp riktlinjerna för den
kommande verksamheten. Det är väldigt viktigt för vår demokratiprocess att samtliga
avdelningar skickar en representant! På mötet kommer vår ombudsman Börje
Hammarström att redovisa vad som händer inom Ledarna och förhoppningsvis lämna
en delrapport ifrån avtalsrörelsen som är igång för fullt. Förbundsstyrelsen kommer att
presentera den nya hemsidan som är under omarbetning och skall vara tillgänglig för
alla medlemmar efter representantskapsmötet.
Ledarna har Kongress i maj och kommer att representeras av P-A Bäcklund och LarsErik Karlsson. Vi är c:a 100 kongressledamöter som kommer att träffas för att
behandla ett femtiotal motioner, lägga upp strategin för framtiden och framför allt fatta
viktiga beslut om bl.a demokratiprocessen inom Ledarna.
En uppmaning till alla avdelningsstyrelser: Kom ihåg att skicka in
verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning till GMf:s kansli innan
månadsskiftet mars-april! Materialet från samtliga avdelningar skall vara genomgånget
av förbundsstyrelsens arbetsutskott innan representantskapet.
Vi ser fram emot en härlig vår och en intressant avtalsrörelse!
P-A Bäcklund, ordförande GMf
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