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Våren 2012 har varit kämpig för många, pappersleverantörernas statistik talar sitt tydliga språk,
den grafiska branschen har haft minskade volymer. Som vanligt är det så att vissa har haft det
riktigt bra, men generellt har efterfrågan varit lägre första halvåret. Vi får hoppas att krisen i
sydeuropa klaras upp snart så att hjulen börjar snurra igen!

Drupamässan i Düsseldorf pågick under 13 dagar i maj, drygt 314.000 besökare ifrån 130
länder deltog. Som vanligt presenterades nya maskiner och utrustningar som var snabbare och
effektivare samt levererar bättre kvalitet än tidigare men jag upplevde ändå ett klart trendbrott
under detta mässbesök. Dels upplevde jag att antalet utställare ifrån Asien ökat markant samt att
trängseln i de traditionella ”offsetmontrarna” inte alls var lika påtaglig som under tidigare år.
Däremot var trängseln enorm hos alla digitaltryckleverantörer som HP, Kodak, OCE och alla som
marknadsförde tilläggs- och tillbehörsutrustning till digitaltrycket. Helt klart står vi inför en enorm
teknikförändring och jag tror att det kommer att gå fortare än man kan ana. Det är mycket viktigt
att vi som arbetsledare och chefer sätter oss in i hur den nya tekniken fungerar och vad den
erbjuder för möjligheter, och gör vi inte det kommer vi ganska snart att bli överkörda. Den nya
trycktekniken med dess fantastiska möjligheter kommer att förändra vårt sätt att arbeta och våra
företags organisationer radikalt – och det kommer att gå fort!
Uppsalaavdelningen firade 100-årsjubileum den 13:e april, jubileumsfesten var välbesökt och
stämningen var på topp. En eloge till de trogna medlemmar som arrangerade festen!
Göteborgsavdelningen bildades den 18:e maj 1912 och GMf Väst kommer att fira detta den 20
oktober i Göteborg, medlemmar inom GMf Väst är hjärtligt välkomna att anmäla sig när inbjudan
kommer i augusti.
GMf:s årsmöte och representantskap hölls den 14:e april i Uppsala. Förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse gicks igenom och 2011 års verksamhet ute i avdelningarna och inom
förbundet diskuterades. Kassören Lars-Erik Karlsson redovisade den ekonomiska ställningen,
styrelsen konstituerade sig, och ett antal val genomfördes. GMf äger en liten andel i
semesteranläggningen Riva del Sole och Ledarna har begärt besked om huruvida vi ämnar
fortsätta vara delägare. Förslag kommer på eventuellt övertagande av Ledarna. Beslutades
tillskriva samtliga avdelningar efter sommaren med uppmaning att börja titta på motioner till GMf:s
kongress 2013 samt uppmana samtliga avdelningar att hålla årsmöte under senast februari
månad för att synkronisera med Ledarnas verksamhet. Beslutades också att tillsätta en
arbetsgrupp som förarbetar kongressen 2013 samt en grupp som kommer att titta över GMf:s
organisation inför kongressen.
Ett nytt avtal om löner och allmänna villkor mellan Grafiska Företagen och Ledarna/GMf
tecknades den 3:e maj, avtalstexten finns på Ledarnas hemsida (på ”min sida”, under ”mina
avtal”). Om du inte kommer in på hemsidan kontaktar du Ledarna för nya inloggningsuppgifter.
Du kan även läsa på GMf:s hemsida under ”Nyheter” där väsentligheterna i avtalet redovisas.
Ledarna höll representantskap den 21-22 maj. Då träffades 119 ombud inklusive styrelsen och
revisorerna för att ta ställning till bland annat inkomna motioner, styrelsens verksamhetsberättelse
och förbundsavgiften. Från GMf deltog P-A Bäcklund och Lars-Erik Karlsson. Mötet, som är
Ledarnas årsmöte och högsta beslutande organ mellan kongresserna, beslutade till exempel att:
Lämna förbundsavgiften oförändrad, Utreda behoven av ett mallbibliotek för chefer, Kansliet ska
se över informationsrutinerna vid vissa tjänstetillsättningar, Inte bevilja generella bidrag till
klubbar,
Godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011, Undersöka unga chefers behov
för att kunna ta fram relevanta erbjudande för denna målgrupp m.m. 3 stycken seminarier hölls

även i samband med representantskapet: Ledarskap/mångfald, Avtal/förhandling samt
Demokrati/inflytande.
Ledarnas ordförande Annika Elias har nyligen utsetts till ny ledare för CEC, en
sammanslutning av 15 europeiska länders chefsorganisationer med totalt 1,5 miljoner
medlemmar.
Du som är ny som företrädare kommer att få möjlighet till utbildning under hösten i
Göteborg, Jönköping, Malmö eller Stockholm. Anmäl ditt intresse redan nu!
Slutligen vill förbundsstyrelsen önska er alla en trevlig midsommar och en underbar och
välförtjänt sommarsemester!
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