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”Varselvågen klingar av” skrev TT i förra veckan. ”Antalet varsel var på en hög nivå i januari och
toppen på arbetslösheten är troligen inte uppnådd. Men kraften i nedgången har avtagit väsentligt
jämfört med tvärniten förra året”. I DI kunde man läsa att Olle Holmgren, ekonom på SEB, sagt: ”Det
ser lite ljusare ut efter ett väldigt svagt sista kvartal 2012. Den bilden får man också om man tittar på
barometrarna som kommer in”. Krisen i övriga Europa verkar ha stabiliserat sig något och flera
bedömare tror på en förbättring av konjunkturen senare i år. Antalet konkurser totalt i näringslivet
ökade med 10 procent under 2012 jämfört med 2011. Reklambyråerna klarar sig sämre än snittet, där
ökade konkurserna med 26 procent. Men den grafiska branschen minskade till en förhållandevis låg
nivå med 33 konkurser. (-18% mot förra året). Antalet personer på dessa 33 ökade dock med hela 45
procent till 261 personer. Jämfört med tidigare år, t.ex. 2009 med 62 konkurser och 770 personer, är
det fortfarande en relativt låg siffra.
Ledarnas kursverksamhet rullar på, passa på att anmäla dig! Du kan bl.a. välja på ”Första
chefsupdraget”, ”Vardagens ledarskap”, ”Effektivt ledarskap genom motivation”, ”Arbetsmiljö”,
”Arbetsrätt”, ”Motiverande lönesättning”, ”Hur får vi förändringsarbetet att lyckas?” m.m. Gå in på
Ledarnas hemsida, www.ledarna.se, och läs mer/anmäl dig! Alla kurser är avgiftsfria för medlemmar!
Ledarnas Förbundsråd, bestående av samtliga ordförande inom Ledarnas olika 23 föreningar,
träffades 12-13:e februari för att diskutera utvecklingen inom Ledarna. Ledarna passerade
häromdagen 90.000-medlemsgränsen, vilket kändes historiskt! Vi talade mycket om ”Företrädarrollen”
som vi inom GMf måste se över och förbättra, vi har alldeles för få arbetsplatser med lokala
företrädare. Vi arbetade mycket med hur vi framöver skall kunna förbättra valberedningens och
revisorernas arbete för att försäkra sig om att Ledarna och dess föreningar skall kunna växa och bli
ännu starkare.
Ledarnas förhandlingsdelegationer samlas den 6:e mars för att diskutera läget i avtalsrörelsen,
”Respekt för Ledaravtalet” och ”Hållbara chefer” är viktiga frågor som kommer att beaktas, information
kommer att lämnas på vår hemsida efter hand. GMf:s förbundsstyrelsen efterlyser fortfarande någon
som är intresserad av att sitta med i den delegation som bl.a. arbetar med tidningarnas avtal. Vårt krav
är att du är intresserad av tidningarnas avtal, aktiv inom avtalsområdet samt lokalt ombud. Hör av dig
till undertecknad om du vill veta mer! Uppdraget är garanterat högintressant, stimulerande och lärorikt,
med stor möjlighet att direkt påverka avtalsförhandlingarna!
Undertecknad och Lars-Erik Karlsson besökte nyligen Print 2013, vi tittade lite på maskiner, pratade
med några leverantörer och lyssnade på några intressanta föredrag, bl.a. ”Grafiska branschen –
nuläge, utveckling och framtid” samt ”Finns det någon framtid för tryck?” Upplevde att tonen var
försiktigt optimistisk trots att den grafiska branschen står inför stora förändringar. Det handlar om att
vara kreativa ute på de olika företagen och hitta nya vägar, - att leverera trycksaker med hög kvalitet
och i tid är en hygienfaktor idag, det kan alla! Mässan är tämligen liten men hade ändå ökat sitt
besökarantal med 389 besökare till 3.269 besökare.

Anmälan till GMf:s kongress 27-29:e september 2013 är utskickad till respektive avdelning, glöm ej
välja representanter på årsmötet! På GMf:s årsmöte kommer vi bl.a. att diskutera förslaget till
omorganisation som skall tas på kongressen i höst och vi kommer även att diskutera/förbereda
kongressen. Om ni har viktiga branschfrågor/fackliga frågor som ni tycker vi skall arbeta med är det
hög tid att skriva motioner nu.
Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga avdelningar att hålla årsmöte under senast februari månad
samt skicka in årsmötesprotokoll och övriga handlingar till GMf innan förbundsstyrelsemötet den 16/3.
Vi måste synkronisera vår rapportskyldighet till Ledarna inom fastlagd tidsram.
Om du är intresserad av att arbeta fackligt/åta dig ett fackligt uppdrag inom din avdelning/Grafiska
Medieförbundet kontaktar du din avdelningsstyrelse eller undertecknad, vi behöver fler aktiva
medlemmar!
Njut av en underbar vår önskar
Förbundsstyrelsen
gm P-A Bäcklund, ordf.GMf ( gmf-ordf@hotmail.se )

