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Denna höst har varit oerhört tuff för många grafiska företag, GFF skriver att en tredjedel av de
civilgrafiska företagen har minskat arbetsstyrkan något och att man inte ser någon förbättring av
konjunkturläget under de kommande 12 månaderna.
Konjunkturinstitutet spår att den svenska ekonomin förbättras något i slutet av 2013 medan andra förutspår
att det tar längre tid.
Den grafiska branschen kommer att fortsätta brottas med sina strukturella problem, oavsett
konjunktursvängningar. Massmedia späder på pessimismen med sina negativa rapporter om problemen i
Sydeuropa, eurokrisen och utvecklingen inom den svenska tillverkningsindustrin. Man vet inte riktigt vad
man skall tro, men risken finns att vi kommer att göra samma djupdykning som under finanskrisen!
Ledarnas Förbundsråd, bestående av samtliga ordförande inom Ledarnas olika föreningar,
träffades 14-15:e november.
Den kommande reklamkampanjen, revisorernas granskning av de olika föreningarnas verksamhet och
omorganisering/sammanslagningar av några av föreningarna för att få enhetligare föreningar
presenterades.
Utredningen ”Enhetlig avgift” redovisade sina slutsatser som i korthet innebar att enhetlig avgift inte
fungerar pga av de olika föreningarnas oerhört olika storlek, verksamheter och aktiviteter.
Förhandlingschefen informerade om att avtalsrörelsen nu är igång och att man kommer att driva
viktiga frågor som ”Respekt för Ledaravtalet” och ”Hållbara chefer”.
Ledarnas förhandlingsdelegationer samlades den 26:e november för att diskutera den framtida strategin
inför avtalsrörelsen,
Ledarna kommer att ta de första kontakterna med de grafiska arbetsgivarsidan den 19:e december för att
börja diskutera yrkandena. Finns det synpunkter, önskemål eller yrkanden ni vill att delegationerna skall ta
upp, kontakta undertecknad snarast!
GMf:s förbundsstyrelse efterlyser någon som är intresserad av att sitta med i den delegation som
bl.a. tittar på 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, Stockholm, har nyligen varit i kontakt med Ledarna och
diskuterat branschbevakning, vi vet inte vad projektet kommer att resultera i men vi ser fram emot att det
skall hjälpa oss i vår bransch- och omvärldsbevakning. Vårt nyligen fördjupade samarbetet med
branschkoll.se känns bra och ger oss tillgång till mer intressant information om vad som händer inom
branschen. Bevakningen av vad som händer inom branschen känns angelägen och kommer att prioriteras
av förbundsstyrelsen framöver.
Arbetsgruppen som skall förbereda GMf:s kongress nästa år har nyligen sammanträtt.
Kongressdatumet är fastlagt till 27-29:e september 2013, information om val till kongressen samt andra
praktiska frågor kommer att skickas ut till respektive avdelningar under våren. Om ni har viktiga
branschfrågor/fackliga frågor som ni tycker vi skall arbeta med går det utmärkt att skriva motioner redan nu.
Arbetsgruppen som skulle titta över GMf:s framtida organisation, lämnade på
förbundsstyrelsemötet den 24-25 november, sitt förslag till organisationsförändring för beaktande,
förslaget mottogs positivt och kommer att diskuteras djupare vid årsmötet i mars för att sedan
slutgiltigt behandlas på kongressen. Det är viktigt att inte urholka demokratiprocessen, vi måste ha en
väl fungerande facklig organisation där alla kan komma till tals.
I korthet innebär förslaget att nuvarande avdelningar ombildas till 4 regioner eller avdelningar, där samtliga
medlemmar ingår i någon region/avdelning.
Antalet ombud till kongress och representantskap föreslås öka något, antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
föreslås bli oförändrat så när som på antalet suppleanter.

Förbundsstyrelsen hade vid sitt styrelsemöte besök av Lasse Wallin, prepresschef på LRF Media.
Han höll ett mycket intressant föredrag om sitt arbete, den snabba utvecklingen inom branschen, svenska
tryckuppdrag producerade utomlands m.m.
Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga avdelningar att hålla årsmöte under senast februari månad
för att GMf:s förbundsstyrelsen skall kunna synkronisera sin 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!
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar
Förbundsstyrelsen gm P-A Bäcklund, ordförande. GMf
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