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Hur är det
att vara chef?
Ledarna vill veta vad du tycker och tänker om aktuella
frågor som rör chefer och ledarskap. Därför har vi
startat Ledarnas chefspanel – en internetbaserad panel
som speglar svenska chefers åsikter inom olika områden. Resultaten kommer bland annat att användas till
att driva viktiga frågor och utveckla Ledarnas tjänster.
Dina åsikter och synpunkter är därför mycket viktiga.
Genom att vara med bidrar du även till att göra svenska
chefers röster hörda i samhällsdebatten. Som panelmedlem har du dessutom möjlighet att vinna fina priser,
få inbjudningar till seminarier och få specialerbjudanden
på produkter och tjänster.
Du anmäler dig på www.ledarna.se, där du även
hittar mer information om chefspanelen.
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Om cirka ett år genomförs vår 22:a kongress.
Vid vårens RS-möte presenterades planerna att
förlägga den på en av Silja Lines färjor till
Helsingfors. Senast i december tas definitivt
beslut och allt talar för att kongressen äger rum
i september 2005. Planeringen pågår och valberedningen har mötts en första gång. En
motions- och stadgekommitté har utsetts och
inbjudan om deltagande går ut i januari 2005.
Det kan därför vara på sin plats att nu
uppmana de medlemmar/
avdelningar, som
vill lämna in motioner att börja fundera över dess utformning. Motioner ska enligt
stadgarna ha inkommit till förbundsstyrelsen senast tre månader före kongressen.
Som så ofta är hösten en aktiv
och händelserik period och innevarande utgör i det avseende
inget undantag. Vår nya avdelning Medieledarna arbetar med en
handlingsplan för rekrytering och uppbyggnad
av avdelningen. Den ska vara klar under september för att kunna ingå i planeringen för
nästa års verksamhet. I slutet av månaden ska
några ur styrelsen träffa ett par av de medlemmmar under 40 år som vi inbjudit till diskussion
om former för aktiviteter, som inte är traditionellt fackliga. I december samlas förbundsstyrelsen för ett möte under två dagar.
Till detta kommer det arbete som Ledarnas
förbundsstyrelse (FS) bedrivit under våren i
syfte att utveckla en effektivare organisation
för Ledarna. Fokus har legat på vad är medlemsvärde och vad ger medlemskapet? Vilka
aktiviteter skapar medlemsvärde? Hur styr
medlemsvärdet Ledarnas arbete och hur kan
FS öka sin effektivitet? Samtliga föreningsordföranden och kansliorganisationens chefer har
genom enkäter och intervjuer gett sin syn på
hur verksamheten kan vidareutvecklas. Förslag
baserade på dessa och Ledarnas FS egna tankar
presenterades vid en konferens för en tid sedan
där föreningsordföranden, Ledarnas FS, kansliorganisationens chefer och föreningsansvariga
ombudsmän deltog. En bra, ja kanske den
bästa konferens av den här typen, som jag del-
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tagit i under mina år som ordförande i GMf.
Förutom presentation av enkätsvar och intervjuer kan väl målet med konferensen sammanfattas i tre frågor: Hur samla våra krafter? Hur
undviker vi att konkurrera med varandra? Hur
skapas en gemensam identitet? Beträffande den
sista frågan var enkätsvaren entydiga.
Föreningarna uttryckte stor vilja att delta i
strategiprocessen och verksamhetsplaneringen,
därmed också vara beredda ta ett större ansvar
för att nå de gemensamma målen. Vill vi
uppnå en gemensam entydig identitet
krävs att vi i ett tidigt skede tillsammans utformar den. Då
kan vi stå upp för
varandra och dessutom med gemensam
planering undvika
konkurrerande aktiviteter.
Ledarnas FS har också ställt sig frågan: När har FS inklusive förbundsordföranden gjort ett bra jobb? De har själva svarat: Agera inom ramen för stadgarna, följa
kongressens och RS uppdrag. Skapa en positiv
medlemsutveckling och solid ekonomi. Öka
kännedomen om Ledarnas vision, identitet och
strategi internt och externt. Väl fungerande
medlemsservice, satta mål uppnås och känsla
av engagemang och enighet i mål, vision, identitet och strategi i Ledarnas federation. Något
vi som deltog i konferensen inte invände emot.
Slutligen arbetade vi gruppvis med att peka på
hur vi kan samverka genom att ange vad som
utförs av vem i ”triangeln” föreningar, FS och
kansliorganisation för att skapa medlemsnytta
åt våra medlemmar. Ledarnas FS ska med konferensens synpunkter i bagaget i oktober besluta
om en gemensam planeringsmodell, samarbetsformer och en ”styrelsehandbok” samt
presentera det vid en ny konferens i november.
Den ser jag fram emot med spänning och förväntan!

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Firar med bubbel

Johan Berggren hade tur i dragningen och var den som vann
10.000 kronor. Pengarna blir
grundplåten till ett bubbelbadkar.

Nu när organisationsförändringarna
börjar landa är det snart dags för budgetarbetet för första gången.
– Det är saker som jag aldrig har sysslat med tidigare så det känns roligt, säger
han.

Johan Berggren kastades rakt in i hetluften i januari i år. Som nybliven tryckerichef fick han det övergripande ansvaret
för cirka 50 personer, maskinerna med
de två tryckpressarna och allt material.
Samtidigt genomfördes en genomgripande organisationsförändring framför
allt på marknadssidan men som också
berörde bemanningen i produktionen.
– Det handlade om att rekrytera flera
så det var ju kul förändringar. Men det
kändes lite rörigt som nybliven chef att
hantera i början. Det var en tuff period
innan jag hunnit sätta mig in i alla frågor,
när jag fick hoppa in vid mbl-förhandlingar, minns Johan Berggren.

Gillar variation
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Avgörande för beslutet att ta chefsjobbet
var möjligheten att jobba med männniskor
– Det kändes som ett naturligt steg att
ta från min tidigare roll som skiftledare.
Jag ser jobbet som en utmaning.
Johan Berggren gillar när det händer
saker och har kul på jobbet varje dag,
säger han.
– Jag tycker också att det är rätt kul
med problemhantering. När jag ser att vi
kan lösa problem tillsammans och får se
resultat känns det bra. Sedan finns det
tunga perioder också. När det rings från
tryckeriet så att jag inte får sova på nätt-

terna. Det är aldrig så tungt att jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet men
periodvis kan det vara flera nätter i rad
med tekniska problem.
Viktigast för Johan Berggren i hans
chefsroll är att få till en väl fungerande
organisation.
– Jag vill ha en bra relation till de jag
jobbar tillsammans med och kunna
genomföra de förändringar jag vill utan
att det blir för bökigt.

Trycker allt
VLT Press trycker dagstidningar, periodiska tidskrifter och direktreklam.
Tryckeriet hanterar alla delar i produktionen från bildbehandling, tryck till
efterbehandling. Och det ska gå snabbt!
– Våra produktionstider är korta. När
vi trycker tidningen Aftonbladet handlar
det om minuter. Dagtid har vi cirka 2030 minuters marginal och på nätterna
har vi ännu mindre marginaler. Även för
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Stockholm City är det otroligt viktigt att
tidningen hinner ut före rusningstiden.
Tidspressen ingår i de villkor som gäller i
tidningsvärlden, det gäller också i tryckeriet.
– Det händer alltid någonting. Det är
ett arbete som passar mig bra med både
administrativa och tekniska uppgifter.
Det kanske är det som gör det så roligt.

Redan lång erfarenhet
Karriären började tidigt, med sommarjobb på VLT Press för femton år sedan.
– Jag började som tryckare och avancerade till förstetryckare. Jag hade en
otrolig tur, ett halvår efter det att jag fick
fast tjänst blev det betydligt hårdare på
arbetsmarknaden.
Han ser positivt på den grafiska branschens framtid.
– Ja, den kommer fortsätta att existera. Det har ju visat sig att internet har
ökat antalet tidskrifter så det är en
lovande framtid än så länge. Vi har bara
fått mer och mer att göra trots IT-utvecklingen. Visst kan jag få snabba nyheter
till exempel på vårt intranät, men det är
jobbigt att läsa längre stycken på en bildskärm.
Varför gick du med i GMf och Ledarna?
– Det var för jag har en sådan roll som
ledare, inte så mycket för att ha ett fackförbund bakom mig, utan mer för den
hjälp jag kan få runt omkring.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Vårens förhandlingar klara
Denna intensiva förhandlingsvår har nu
avslutats med en överenskommelse med
Ledarna. Därmed har vi förnyat
Tjänstemannaavtalet med Sif och CF,
Civil- och Förpackningsavtalen med
Grafiska Fackförbundet och nu också
Ledaravtalet.
Ledaravtalet skiljer sig på flera punkter från de övriga avtalen, främst genom
att lönebildningen är helt lokal. Vi ger i
de centrala överenskommelserna inga
anvisningar om vilka löneökningar som
ska tillämpas och inte heller om hur
detta utrymme ska fördelas mellan olika
medarbetare.
Vi har med Ledarna kommit överens
om en förhandlingsordning för de lokala
parterna när det gäller en årlig lönerevision. Man bestämmer lokalt ett datum,
som sedan tillämpas för lönerevisionen
år efter år. En öppen dialog förs mellan
chef och berörd medarbetare. Avsikten
är att löneutvecklingen för individen ska
spegla uppnådda mål och resultat.
Denna fria form för lönesättning kan
locka till en enkel och summarisk löneprocess. Det är emellertid inte alls avsikten. Ledaravtalet ger utrymme för en
genomarbetad lönebildning i samklang
med medarbetarens utveckling. Genom
tydliga mål och lönekriterier och uppföljande samtal med varje medarbetare kan
lönen bli den belöning för medarbetarens
insats, som vi vill att den ska vara.

I svåra tider kan man se besparingsmöjligheter i avtal som inte tvingar till
vissa löneökningar. Att år efter år låta
tjänstemännen i Ledarna få en sämre
löneutveckling än andra medarbetare är
emellertid oklokt. Det riskerar att underminera både Ledaravtalet med dess möjligheter och det viktiga arbete som de
utför, som är arbetsgivarens företrädare.
Däremot är det viktigt att se till att de
lönekronor man betalar ut hamnar där
de gör den största nyttan.
Till ledning för bedömningen finns i
Huvudavtalet med Ledarna en uppräkning av ett antal faktorer av betydelse,
såsom lednings- och samarbetsförmåga,
omdöme, tekniskt, ekonomiskt och personellt ansvar, förmåga
att utveckla medarbetare samt initiativ, idérikedom och innovationskraft.
Använd dessa bedömningsgrunder som
underlag för en utvecklande och stimulerande
lönesättning!

Göran Henriksson
Vice VD, Förhandlingschef
Grafiska Företagens
Förbund

Ombudsmannen har ordet:

Ledaravtalet i ny dimension
Namn: Johan Berggren.
Ålder: 30 år.
Titel: Tryckerichef.
Arbetsplats: VLT Press AB i
Västerås.
Bästa tidningslayout: Det
finns guldkorn i de flesta tidningar.
Favoritwebb: Jag är inte ute
så mycket och surfar på nätet.
Senast lästa bok: DaVincikoden av Dan Brown.
Fritid: Dyker sedan –99 efter
vrak utanför Öland och filmar.
Har gjort flera dokumentärer.
Jag spenderar mycket fritid
med att dyka och filma men
det kan jag inte livnära mig på.
Familj: Flickvän.
Aktuell: 100:e nya medlemmen i GMf
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Det är med stor glädje (och viss stolthet)
jag konstaterar att vi tillsammans med
Grafiska Företagens Förbund (GFF)
träffat överenskommelse om en ny
dimension i ledaravtalet. Det nya är att
avtalet nu är disponibelt i alla delar i de
allmänna anställningsvillkoren. För oss
inom GMf är det helt logiskt att medlemmen själv prioriterar vad som är viktigt i anställningsvillkoren och kommer
överens om detta tillsammans med sin
närmaste chef. Förutom lönen kan det
röra sig om arbetstider, semester, tjänstebil, barnpassning eller städhjälp.
Egentligen finns det inga hinder, bara
man är överens.
Ingen ska dock pressas till något man
inte vill ha, då gäller avtalets minimiregler. Som sagt, det avgörande är att
man är överens om villkoren.
Den avtalsmodell vi nu träffat överenskommelse om är unik på svensk
arbetsmarknad och jag vill gärna
berömma vår motpart för stor framsynthet. Gemensamt har vi stor tilltro till att
modellen kommer att fungera. Det är ju

faktiskt den enskilde medlemmen som
tillsammans med närmaste chef bäst vet
vad som är bäst för dem! Det ska bli
mycket intressant att följa upp den nya avtalsmodellen på de referensföretag vi väljer ut. Rimligtvis blir det några av
de större företagen inom branschen i Sverige.
I likhet med tidigare
är jag självklart mycket
intresserad av synpunkter på avtalsmodellen
och dess tillämpning.

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna.se
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Quebecor lägger ner Interprint

Huset var inte ens färdigbyggt när pressen flyttades ut från Stockholm av miljöskäl 1989.

”Stämningen är inte munter men heller
inte desperat. Det känns naturligtvis
bittert för dem som arbetat här i stort
sett sedan de gick ur skolan”, säger
Bengt Hossar.

Nu står det klart att tryckerijätten
Quebecor lägger ner all tryckeriverksamhet i Kungens Kurva.
”Det här är det värsta som har inträfffat i den grafiska branschen. Men det är
inte mycket att göra. Vi har dragits med
ett för högt kostnadsläge samtidigt som
konkurrensen har ökat från resten av
Europa vilket har dumpat priserna. Det
är grundorsakerna till att ledningen för
Quebecor inte vill fortsätta”, säger Bengt
Hossar.
Ledningen för Quebecor har kritiserats för kortsiktighet och bristande
uthållighet från flera håll.
”Ja, vi hade löfte om långsiktighet när
Quebecor köpte oss men sedan dess har
det hänt så mycket i den grafiska branschen. Vi har ingen möjlighet att konkurrera. Prisbilden runt Östersjön är en
helt annan än den svenska, för löner och
lokaler, samtidigt som i stort sett hela
Europa dras med överetablering”, säger
Bengt Hossar.
Antalet anställda har stadigt minskat
ända sedan de tre bolagen Åhlén &
Åkerlund, Esselte Rotogravyr och Tiba
Tryck förenades till Interprint AB och
flyttade ut till Kungens kurva 1989.
Nedläggningshotet har hängt tungt över
företaget. Ändå kommer beslutet som en
chock för många av de anställda.

Färdigförhandlat

Ingen trängsel på personalparkeringen
längre.

6

Samtliga anställda grafiker varslades om
uppsägning redan före semestern. Även
tjänstemännen har varslats. Nu är alla
förhandlingar klara.
”Vi har gjort upp om alla detaljer och
samtliga tjänstemän har fått sina uppsäg-

ningar. De måste arbeta fram till den
sista december och de som har 12 månaders uppsägningstid får väl antagligen
arbetsfritt därefter”.
Det är en klen tröst för personer som
i många fall arbetat länge på Interprint
och innan dess på något av de tre bolag
som slogs samman för att bilda
Interprint.
”För många känns det här väldigt
bittert. De som kom direkt hit från skolan och nu är mellan 50 och 60 år
kommer att få svårt att hitta nya arbeten
i den grafiska branschen. Förutom att de
förlorar sina arbeten förlorar de också
hela kompisgänget. Det är tufft”, säger
Bengt Hossar.
För sex av tjänstemännen är känslorna blandade. De ska arbeta kvar på
ett mindre försäljningskontor och ta
hand om företagets kunder.
”Det kommer att bli en helt annan
roll än tidigare. Vi ska fungera som
trycksaksmäklare mot samtliga tryckerier i Europa inom koncernen”, säger
Bengt Hossar.

Inget åtgärdspaket
Företaget ställer inte upp med en enda
krona till ett åtgärdspaket för att hjälpa
personalen.
”Nej, inte ett dugg. Företaget följer
avtalen. Det är sorgligt att det inte finns
någon som helst hjälp att starta om för
personal som jobbat här så länge”.
Däremot uppmuntrar Quebecor personalen att söka andra arbeten inom
koncernen och säger sig vilja hjälpa till
att skapa arbeten så långt det är möjligt.
Flera har också nappat på det och
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kommer att flytta med den ena pressen
som ska till Finland.
Trygghetsrådet och Ledarna har varit
på plats för att informera om vilka spelregler som gäller och vilka myndigheter
som bör kontaktas.
”Trygghetsrådet har bra statistik. Nio
av tio hittar nytt arbete och 80 procent
får bättre lön än de haft tidigare”.

Slut efter jul
Verksamheten kommer att fortsätta gå
gott det går fram till den sista december.
Avtalet för lokalerna går ut i september
2006. Bonnier som äger huset ska hitta
nya hyresgäster. De två gigantiska presssarna ska monteras ner och flyttas. Den
ena pressen kommer att monteras ner
redan i mitten av oktober och beräknas
stå på plats i Finland och fungera cirka
tre månader senare. Den andra djuptryckspressen ska flyttas till Belgien.
Delar av bokbinderiutrustningen ska
flyttas till Sörmlands Grafiska (som
också ingår i koncernen) och till Helprint
i S:t Michel, Finland.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Nu kan
äntligen
hemsidorna
murmuliseras

Det har länge saknats en möjlighet att
bygga hemsidor med ett djupsinnigare
innehåll, och såväl myndigheter som
storföretag har klagat över begränsningarna i HTML. ”Vi når inte in till
användarens själ”, som ordföranden i
Sveriges Köpmannaförbund uttryckte
det.
Nu har äntligen forskningen gjort
ett genombrott, och redan i slutet av
detta år kan MRML vara implementerat i alla större webbläsare.
The Mind Reading Markup
Language (MRML /murmul/) är ett
egenskapstillägg, några skulle kanske
kalla den en dialekt, eller avart av,
HTML.
Den öppna pluginarkitekturen tillåter en utvidgning av MRML så snart
hjärntvättsteknologin är utvidgad till
allmän standard. Observera att
MRML inte är case sensitive <freud>
läses och förstås på samma sätt som
<FREUD>eller <Freud>
Basic Markup Tags
Följande taggar används för att läsa
klientens tankar gällande vissa särskilda åsikter och känslor gällande
den inneslutna texten.
<BRAINSCAN>
Brainscan utför en lätt scanning av klientens tankar. Det är möjligt att inkludera miljöuppfattningsperception.
Denna tagg är ett ovärderligt verktyg
när man vill fastställa en användares
verkliga identitet, eftersom den går så
mycket djupare än WHOAMI, TRACEROUTE, REMOTE_HOST och
USER_ID variablerna. Brainscan utför
ingen integritetskränkande avläsning
och de data som scanningen resulterar
i sparas på klientens egen hårddisk i en
så kallad Mother cookie.
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<THOUGHTSUCK>
Thoughtsuck utför en djupare scannning av klientens tankar och går att
ställa in till att redovisa detaljer djupt
ner i personlighetsskiktet de senaste
24 timmarna.
<SEXTHOUGHTS>subject</SEXTHOUGHTS>
Sonderar klientens hjärna för att hitta
sexuella tankar om det inneslutna
ämnet.
<SEXTHOUGHTS>gulliga nallebjörnar</SEXTHOUGHTS> hade stor
betydelse vid det nyliga? hemlighållda? tillsättandet av kommunfullmäktigeordförande i några vitala svenska
kommuner. Användandet av denna
tagg kommer dock med största säkerhet att ersättas av de nya Freud- och
Jungspecifikationerna, se nedan.
Freud- och Jung taggar
Nuvarande teknologi möjliggör
mycket primitiv tankekontroll med
användning av MRML-tagarna.
De nuvarande BRAINWASH-tagggarna begränsas av, och bortkommenteras med hjälp av, följande par:
<!--HYPNOTIZE><HYPNOTIZE-->.
Förslag som placeras inom ovanstående area kan idag bara läsas av
MRML-kompatibla browsers; övriga
hoppar helt enkelt förbi dessa. Om
inte dessa förslag är bortkommenterade kommer de att skrivas ut rätt
upp och ner av andra browsers.
Ja, det var bara några av de
omvälvande nya taggarna i MRML.
Skulle du under läsningen ha känt en
plötslig och obetvinglig lust att värva
nya medlemmar till Grafiska
Medieförbundet så frisvär vi oss
naturligtvis från allt ansvar.
Fontanellen
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Office regerar vidare
Så var det dags igen för alla macägare att uppgradera programsviten de egentligen inte ens vill
tillstå att de har eller använder.
Men på kontoren härskar sviten
ifråga fortfarande oinskränkt, trots
fria uppstickare. Vi talar om MS
Office 2004.
Man må ha vilken inställning som helst
till Microsoft, men låt det genast säga –
Officesviten har satt industristandard,
och kommer att fortsätta göra det under
många år. Den nya versionen – totalt sett
den allra senaste versionen, windowsvarianten kom förra året – motsäger inte
detta, utan tvärtom befäster dess unika
position bland världens användare.
04-versionen har fått flera fina nya
funktioner (skam vore annars), men
främst förefaller kanske ändå Microsoft
ha velat vässa de redan befintliga verktygen till optimal OS X-funktionalitet,
något de verkar ha lyckats med.
Förhandsvisning av Excelutskrifter,
anteckningsläge i Word och projektcentret i Entourage är några av de hetaste
nyheterna.

Fina finesser
En fin finess (som möjligen funnits förut,
men som i så fall anmälaren missat) är

Projektcentret kan nås från alla program i sviten, och av alla medlemmar i nätverket.

möjligheten av att under Verktyg/Synonymer kunna utöka sökningen med en
titt i uppslagsverket Encarta på nätet. Nu
är det länkat till verkets engelska sektion,
så ordet ”användare” förstods överhuvudtaget inte.
En annan förnämlig ny funktion finns
också på samma palett som Synonymer,
nämligen Kompabilitetsrapport. Ja, här
finns även klippbok och projektcenter,
rena resurscentret.

Projektcentret navet i sviten

Referensverktyget nås via Verktyg i menyraden. Här finns Klippboken, Synonymlexikonet, Kompatibilitetskontrollen och
Projektcentret.

Projektcentret håller hus i Entourage,
epost- och kalenderprogrammet, men
kan nås från vilket som helst av de ingående applikationerna. Bara en knapptryckning från dig, som det brukar heta.
Praktiskt och händigt för alla sorters
användare, men mest naturligtvis för
medarbetarna i ett nätverk, det må vara
arbetsplats, idrottsförening eller ideell
organisation.
Entourage har fått ett utökat skräppost/spamfilter och en gränssnittsuppborstning i form av bättre översikt – postfönstret är delat i tre kolumner, plus att
posten är sorterad dagsvis, inte dumt alls.

Anteckningar i Word

Så här ser Microsofts implementering
mot spam och skräppost ut.
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Flaggskeppet Word visar upp två finurliga förbättringar, ett anteckningsläge med
bland annat möjlighet till att enkelt göra
”ljudanteckningar”, alltså tala in eller
spela in direkt i worddokumentet. Något
för fältarbetare med Powerbook, alltså.
En egen verktygsrad ger anteckningsläget
många direktfunktioner. Spåra ändringar är en annan funktion som tillkommit
och nu är i klass med windowsversionen.

Anteckningsläget är inte enbart "dokument med blåa linjer", utan har en rad
finurliga funktioner.

Andra vettigheter i Word är att programmet nu frågar hur det ska formatera text som klistras in från andra program, så man slipper vansinniga färger,
fetningar och fonter. Och apropå format
– visst är det läcker att formateringspaletten i ”viloläge”, alltså när den inte
används, blir transparent och ostörig för
ögat? Så fort man för muspekaren över
den vaknar den dock till liv.
Powerpoint har också fått ett antal
förbättringar som är vettiga, till exempel
att man vid presentationer kan se vilka
”slides” som kommer härnäst, tiden man
talat, egna anteckningar osv.
Slutligen ska klippboken nämnas och
hyllas. Och det fina i att urklippshanteringen delas av alla i sviten ingående program.
Ingemar Härd
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Medlemmarna inför GMf:s möte.

Ordförande i GMf Karl-Erik Andersson på språng.

Succé för avd. 510:s resa till Sassnitz
Totalt 43 personer samlades i
Trelleborg för att resa med färjan
till Sassnitz. Efter frukost öppnades mötet av ordförande KarlErik Andersson som hälsade alla
medlemmar med respektive välkomna.
Karl-Erik Andersson och sekreterare
Göran Zaar informerade medlemmarna
om vad som har hänt under året. GMf
har haft ett årsmöte på Slagthuset i
Malmö. Det var en dålig uppslutning
och styrelsen frågade medlemmarna vad
man kunde göra för att få medlemmarna
mer intresserade. Detta diskuterades
senare livligt under grupparbetet.
Medlemmarna hade följande förslag:
• Årsmöte med studiebesök efter
arbetstid.
• Studiebesök med information från GMf.
• Träffar var 3:e månad.
• Träffar på rullande tider.
• Grafiska Museet i Helsingborg.
• Bowlingträff med information från
GMf eller eventuellt årsmöte.
• Möte med respektive som betalar för sig.
• Möte först – aktivitet efter.
• Fredagskväll eller lördag.
• Sociala träffar – viktigt!
• Polisens museum.
• Boulekväll – Bulltofta.
Medlemmarna framförde också ett
stort tack till styrelsen för deras initiativ
och var mycket nöjda med styrelsens
arbete. Förslagen kommer styrelsen att
gå igenom och diskutera vid planeringsmötet.
Förbundet har diskuterat om ett eventuellt namnbyte från Grafiska Medieförbundet till Medieförbundet. Medlemmarna var inte överens om vilket namn
som var bäst. För framtiden kanske det
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passar bäst med Medieförbundet.
Medlemmarna röstade för att behålla det
gamla namnet Grafiska Medieförbundet.
Karl-Erik Andersson informerade
också medlemmarna om vad som har
hänt under året. Förbundet har haft ett
RS-möte och årsmöte den 24–25 april.
Dessa möten började i Ledarnas kansli i
Stockholm och fortsatte sedan på båten
till Åland.

v riga fr g o r
Bengt Jönsson från Landskrona
undrade varför perioden för löneavtalet
var ändrat.
Tidigare var perioden 1 april – 31
mars. Nu är den från 1 maj – 30 april.
Det innebär att vi har förlorat en
månad för retroaktiv lön.
”Den nya löneperioden gäller endast
SIFs medlemmar. Våra tider är oförändrade”, förklarar Rolf Johansson, ombudsman.
Parajett har kommit på benen igen.
Förhandlingarna är klara.

Personalen är nöjda efter omständigheterna.
Ordförande Karl-Erik Andersson
tackade medlemmarna för visat intresse
och avslutade mötet.
Vid lunchtid anlände båten till
Sassnitz, där möjlighet till shopping av
tax-freevaror erbjöds.
Eftermiddagen disponerades med
egna aktiviteter och jag vill lova att
många gamla arbetslivserfarenheter och
minnen ventilerades, och många skratt
hördes från medlemmarna och deras
fruar. Ett kortare styrelsemöte avhölls
också av GMf:s stiftelse. Efter cirka fyra
timmars sjöresa i bra väder anlände
båten till Trelleborg, då medlemmarna
åkte till sina respektive hemorter.
Tack för en trevlig upplevelse. Tveka
inte att deltaga även du som inte hade
tillfälle denna gång.

Från styrelsen GMf avd 510
genom Rune Johansson

Unga GMf:are tycker till
GMfs förbundsstyrelse träffade i slutet
av september unga Gmfare för att ta
del av deras tankar kring vad de förväntar sig av GMf och hur vi kan få
fler unga att engagera sig. Förslagen
var många:
• Utnyttja e-post för snabba nyheter
• Skapa moderna gillen eller skrån
• Skapa aktiviteter för oss med ”deadline”-jobb
• Kommunicera ”tänk på detta” t ex
inför löneförhandlingar eller förändringar

• Syns mer ute på arbetsplatserna
• Intressanta frukostmöte
• Erbjud nätverk
• Distansutbildningar
”Det blev ett tänkvärt möte där vi
fick en hel del nya infallsvinklar på
hur vi kan utveckla vårt koncept samtidigt som en del av våra tankar
bekräftades. Nu vill vi smälta och analysera detta för att sedan gå vidare och
se hur vi kan konkretisera vårt erbjudande till unga medlemmar”, sa HansErik Forssten, ordförande för GMf.
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Ännu oklara regler för friår
Den första oktober blev det möjligt för
alla att ansöka om friår. Dock finns det
vid denna tidnings pressläggning inget
beslut från riksdag och regering om vilka
regler som ska gälla.
I 12 kommuner pågår försök med
friår. Friår ger en person som varit
anställd i minst två år och kommer överens med sin arbetsgivare möjlighet att ta
ledigt upp till ett år samtidigt som en
arbetslös går in som vikarie. Friåret kan
ge möjlighet till att ”bara” vara ledig,
kompetensutveckling eller arbeta med
något helt annat en tid.
Ersättningen för den som är ledig är
85 procent av ersättningen från a-kassan
(minst 320 kronor och högst 620 kronor/dag). Friåret ska ge arbetslösa en
möjlighet att stärka sin konkurrenskraft
genom det tillfälliga arbetet.
I budgetpropositionen har avsatts
medel till 12.000 friårsplatser över hela
landet. Enligt förslaget ska friåret kunna
starta den första januari 2005. Ansökan
och mer information kan i så fall fås
genom Arbetsförmedlingen.

Nu är avtalen för GMf klara på
samtliga tre områden; Grafiska
Företagens Förbund (GFF), Medieoch
Informationsarbetsgivarna
(MIA) och Tidningsutgivarna (TU).
Avtalen skickas ut till samtliga så
snart de tryckts.
Du kan också se avtalstexterna
på www.gmf.ledrana.se.
Texten om arbetstidsförkortning
har förtydligats på GFFs område.
Dessutom har rätten till föräldralön
utökats med en månad.

Lär dig veta hur

Hjälp mot seg akrobat
och fotohandlare
Eller, ja, Acrobat och Photoshop, vilka
båda blir allt segare och omständligare
att starta. Särskilt gäller detta för nyaste
nya Acrobat Reader, som ju borde speeda iväg som en skållad iller med tanke på
programmets egentliga enda syfte, att
vara en dokumentläsare.
Nå, det finnes en del att göra åt den
saken, och för den som inte tycker om att
vara inne och pula i programmappen

och stänga av tillägg och pluggar själv, så
finns det professionell hjälp att få. De
heter så mycket som PDF SpeedUp och
Photoshop SpeedUp 1.00 och är gratisprogram.
Starttiden minimeras genom att du
av-aktiverar de plugins, fonter och annat
som
du
ändå
inte
använder.
www.acropdf.com/products.html

Det verkliga allverktyget
Ni har förmodligen sett det förut, i
Photoshops barndom, den kuliga
illustrationen till något nytt program
som skulle kunna hantera det mesta –
en schweizisk armékniv. Nu är
verkligheten ikapp de fantasilösa
illustratörerna. Den är alltså här,
SwissMemory USB. Det är inte vilken
fickkniv som helst, utan de schweiziska
arméknivarnas
gigant
Victorinox som står bakom produkten. Utöver den vanliga fickknivsutrustningen korkskruv, nagelfil, skruvmejsel, kniv etc, innehåller den även
ett litet minneskort med en USB-kontakt i kniven. 64Mb rymmer kortet
och gränssnittet är USB 2.0, vilket ger
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Avtalen klara

en snabb överföring. Alltiallt väger
kniven 33 gram, och då får man också
en kulspetspenna och minilampa på
köpet.
www.victorinox.com/newsite/en/ind
ex.htm

Adobe anordnar en rad med kostnadsfria seminarier och endagsutbildningar under hösten, med rubriker som
Adobe Creative Suite och InCopy CS
för ett enklare flöde
Adobe PDF för dig som arbetar med
information, marknadsföring och
reklam
Adobe Photoshop CS
Det senare seminariet lockar med
underrubriker som Lagerkompositioner, Text på bana, Konstnärspenslar,
Filter för specialeffekter, Färgkorrigering, Lagningspenseln, Inbyggd stöd
för råfilsformat från digitalkameror,
Bildsegmentering, och Exportera
som Macromedia® Flash.
Välmatade och förmodligen välbehövliga kunskaper att inhämta
gratis. Men man bör anmäla sig så
fort som möjligt, platsantalet är
begränsat. Kurserna hålls främst i
Stockholm och Göteborg, och löper
över hela hösten. Anmälan och övrig
information på
http://adobe.mogul.fi/events/list.cf
m?CountryID=24

Ett billigt
bildbehandlingsprogram
Ja, åtminstone för jpeg. Med
BetterJPEG 1.0.2 kan du dock
behandla bilder på lite olika sätt,
utan den kvalitetsförlust som annars
alltid följer med jpegkomprimeringsalgoritmen. Du kan fälla in text,
rotera, beskära, ta bort röda ögon,
med mera. Hemligheten i BetterJPEG
ligger i att endast de delar av bilden
som du ändrar sparas om, resten
lämnas intakt. Programmet kostar
20 dollar. www.betterjpeg.com/
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Fiffa till ditt windows
Man kan tycka att ett operativsystem som
funnits i mer än 20 år borde nått en så hög
grad av fulländning att inte utomstående
tredjepartstillverkare (är det någon som
vet vilka de andra är?) ser sig nödgade
skriva tilläggsprogram till detta OS. Och
att inte vi användare skulle tycka de
behövdes. Men så är alltså fallet.
Windows inbygga klippbord kan till
exempel kännas lite begränsat ibland i
och med att man endast kan kopiera och
klistra in en textmassa i taget. Autoclip
Express 1.103 utökar detta, och kombinerar det hela med en stavningskontroll.

På hemsidan kan du ladda hem 18 olika
lexikon för olika språk, och därtill synonymordbok på engelska och ett antal
specifika lexikon för tekniska eller medicinska ord. i programmet kan du också
lagra textsträngar som du använder ofta
och vill klistra in med en snabbtangent,
till exempel ditt namn eller något
liknande.
www.autoclipexpress.mysite.wanadoo-members.co.uk svenskt lexikon
finns på följande adress:
www.addictivesoftware.com/bin/dicts
/swedish.zip

Inga virtuella berglingar
Aladdin har släppt Internet Cleanup
2.0, ett program som ska hjälpa macanvändare att skydda informationen
på din dator från nyfikna inkräktare.
Aladdin, företaget bakom Stuffit
Expander och Drop Stuff, har meddelat att deras Internet Cleanup har uppdaterats till version 2.0. Internet
Cleanup är ett program som hjälper till
att skydda mot olika informationsläckor som kan uppstå i och med en Internetuppkoppling; till exempel i form av
cookies i webbläsaren, men även mot

sådant som ”bara” är irriterande; som
pop-upfönster och blinkande reklamannonser på webbsidor. Därutöver kan
programmet rensa datorn på gamla
loggfiler och helt enkelt ta bort olika
former av informationsrester som
skulle kunna hamna i orätta händer.
Fast risken för spionprogram är ännu
ganska liten i OS X. Internet Cleanup
kostar 30 dollar och en gratis demoversion finns för nedladdning på
Aladdins webbplats.
www.allume.com/mac/cleanup/index.hml

Bidra till Sveriges bästa
lönerådgivning!
Ledarnas marknadslöneinformation är
en av de mest efterfrågade medlemstjänsterna. Vi kan erbjuda löneinformation
för över 200 chefsbefattningar – och det
är tack vare att du och andra medlemmmar svarar på enkäten! Hjälp oss att
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kunna fortsätta ge dig Sveriges bästa
chefslöneinformation.
Det tar bara någon minut att fylla i
enkäten. Alla löneuppgifter behandlas
konfidentiellt. Fyll i årets enkät på:
http://www.ledarna.se/medlemsenkat

Världens fem
spamsta länder
Runt 99 % av all eländig spam som sagggar ner din mailbox emanerar från blott
fem av världens länder. Det är nu inte
vilka som helst, utan ena rejäla tungviktare ? Kina, Sydkorea USA, Ryssland och
Brasilien.
Allra värst lär USA vara; landet står för
hela 55 procent av all skräppost; Kina är
den andra stora nerskräparen.
Företaget Comtouch, som ansvarar för
den här undersökningen, visar vidare i
sin rapport att en tredjedel av alla
spammeddelanden gör reklam för droger
av olika slag och då främst viagra eller
liknande preparat.
Commtouch har, enligt företagets egna
uppgifter, analyserat hundratals miljoner
spammeddelanden för att komma fram
till slutsatserna i rapporten.

Microsofts
lattjolajbanlåda
Vet du hur man installerar det senaste
skräppostfiltret i Outlook? Eller samlar spam-meddelanden i mappen
Skräppost? Nähä. Ja, då är det verkligen hög tid att besöka Microsofts tips
& trickssida på nätet. Här kan du
hitta hundratals tips för olika
Microsoft-applikationer. Tipsen är väl
kategoriserade och sträcker sig från
väldigt enkla tips till mer
avancerade sådana, så med andra ord
finns här något att hämta för alla.
http://web01.microsoft.se/tips/se/show
tip.asp
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Utvecklande erfarenhetsutbyte på Skansen
En härlig
dag på
Skansen!

Boktryckeriet på Skansen. Foto: Marie Andersson

Det blev stor uppslutning när GMf
Stockholm bjöd in samtliga avdelningar
runt Mälardalen till ett möte för förtroendevalda. Även familjerna var inbjudna till
att strosa runt på Skansen under tiden de
förtroendevalda satt i möte. Det uppskattades verkligen av både barn och vuxna.
”Vi måste hitta nya arbetssätt som är
anpassade till dagens företrädare. Det här
är ett exempel där våra förtroendevalda
kan umgås med sin familj under helgen
och samtidigt delta på ett möte under
några timmar”, sa Maria Wikland.
På agendan stod först rekrytering av
fler medlemmar. Göran Vernersson, säljchef på Ledarna, informerade om vilka
möjligheter säljavdelningen har att stötta
förtroendevalda i rekryteringen. Andelen
nya medlemmar som väljer Ledarna via
förtroendeorganisationen har minskat
kraftigt, procentuellt sett. Samtidigt har
säljarna ökat sin andel av antalet nyrekryteringar. Det finns mer information
om rekrytering och möjlighet att beställla rekryteringsmaterial på Ledarnas
webb, www.ledarna.se, medlemssidorna
under företrädare (efter inloggning).

• Unga GMf:are träffas i Stockholm för
att utveckla företrädarrollen.
• Ledarnas förbundsstyrelse vässar sina
arbetsformer.
Efter möten följde en gemensam
lunch där barnen hade mycket att berätta om vad de hade sett och gjort på
Skansen. Redaktören noterade tacksamt
att de som satt på mötet slapp klappa
ormar.

Lördagen den 18 september hade
GMf Stockholm avd 501 inbjudit
förtroendevalda med familjer från
alla föreningar kring Mälardalen.
Många hade mött upp. Medföljande njöt av Skansens utbud och
de förtroendevalda hade ett avspänd
och givande möte som inleddes av
Göran Wernersson, Ledarna, som
handlade om medlemsrekrytering
och var mycket intressant då flera
avdelningarna har vikande medlemsantal. Information om den
kommande kongressen och avdelningsrapporter avslutade mötet.
Den mycket bra upplagda träffen avslutades med en gemensam middag.
Ett stort tack till Lars-Erik Karlsson
och GMf Stockholm till ett friskt
och nytt initiativ som vi hoppas kan
få en fortsättning.
Gerhard Dreilich,
avd 506 GMf Östergötland

Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

MARKNADSTORGET
TEKNISK GUMMI
SVERIGE AB
Störst på grafiska
GUMMIVALSAR!

Övriga punkter

Tel 035 -17 87 80 • Fax 035 -17 87 83

GMfs kongress nästa år diskuterades och
tidsplaner redovisades.
• Nedläggningen av Interprint i Kungens
kurva diskuterades.
• Stockholms GMf är färre än 500 medlemmar för första gången sedan starten.
• Ännu ingen uppgörelse om arbetstidsförkortning på Sörmlands Grafiska i
Katrineholm.
• Nytt projekt för samarbete i Norrköping och Linköping under namnet
Pressgrannar. Ett skift varslas i Linköping på grund av dålig beläggning och
låg prisbild.

Kristinebergsvägen 17, 302 41 Halmstad
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Din leverantör av traditionellt eller digitalt
grafiskt material
Tel 031-84 00 30, 08-18 13 18, 18 32 18
Fax 031-84 30 04, 08-18 15 18
www.boll-nordeke.se
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Fisketur?
Kristi Himmelfärds dag hade Avd. 509
sin traditionella vårträff. Tanken bakom
denna träff är att medlemmarna ska
kunna träffas under trevliga former för
att umgås och utbyta erfarenheter.
12 aktiva medlemmar och fyra pensionärer samlades en blåsig morgon i
Råå hamn, för att ge oss ut med M/S
Wittskär och pröva fiskelyckan. På
vägen ut i sundet samlades vi under däck
för att stärka oss med mackor och kaffe,
samtidigt som vi gick igenom taktiken
för dagen fiskafänge.
Om det var fel taktik eller dåligt väder
som satte krokben för lyckan vet jag inte,
men resultatet, 2 torskar och 1 liten sill,
kunde inte dämpa den glada stämningen
ombord.
Helsingborgsavdelningen
Foto: Anders Åkesson.

GMf Östergötland håller höstmöte i Motala

14 medlemmar kom till Motala lördagen
den 25 september för att lyssna till
Margaretha Englund, Ledarna som
talade om pensioner och försäkringsfrågor. Efter de inledande höstmötesförhandlingar där platsen för årsmötet,
denna gång Norrköping, valdes lyssnade
vi till Margarethas föredrag där många
frågor bevarades och kanske några tankar väcktes hur viktigt det är att se över
sina försäkringar.
Lagar ändras, vår verklighet skiftar
och då är det bra att anpassa sig därefter
för att veta vad man har att vänta när
man ta pension eller behöver utnyttja en
försäkringstjänst. Efter mötet serverades
en mycket god lunch i en fin miljö och
sedan åkte vi till Radiomuseet för att få
en initierad guidning. Vädrets makter
visade sig från sin bästa sida och och
gjorde även hemresan till en upplevelse.
Gerhard Dreilich, avd 506 GMf Östergötland
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Höstmöte vid fint dukat bord.

Intresserade medlemmar i radiohistorisk miljö.
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Mediakrypto nr 3-04

Här kommer något att bita i för alla kryptoälskare.
Den här gången har vi ett extra stort krypto, tänkt att
ta fram för att klura ut en kulen höstdag. Den först
öppnade rätta lösningen belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.
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Namn
Adress
Postadress
Media Grafica 3/04

Personligen–
Vi gratulerar!

90 år

03 / 12 Åke Ölander VÄSTERÅS

85år

13 / 12 Arne Arnesson ÄLVSJÖ
19 / 10 Ingvar Asp UPPLANDS VÄSBY

80år
05
11
13
16
29

/
/
/
/
/

10
10
11
12
12

Curt Johansson NORRKÖPING
Lars Borglund FURULUND
Eskil Kvarnlöf MALUNG
Karin Albertsson SOLNA
Gösta Wallerman ENSKEDE

75år
04
05
08
11
15
21
23
25
27
27
27
29
31

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

11
10
10
12
12
10
10
11
10
10
11
12
12

Johannes Jensen GÖTEBORG
Bror Holm NÄSSJÖ
Bengt Ekelund RYDEBÄCK
Roland Eriksson ESKILSTUNA
Valter Kågelind PIXBO
Inger Ljungdahl ÖREBRO
Per Hagnell ESKILSTUNA
Karl-Axel Rosen UPPSALA
Allan Nilsson VALLENTUNA
Gunnar Kling VIKBOLANDET
Bert Andersson LINDESBERG
Bengt Ågårdh HELSINGBORG
Karl Eriksson TYRESÖ

70år
03
03
08
11
13
20
20
24
28
29

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

10
11
12
12
10
10
11
12
12
12

Bernt Johansson SKÖNDAL
Yngve Freij UPPSALA
Siv-Britt Persson TÄBY
Sten Wallin ÅRSTA
Stig Andersson MALMÖ
Stig Palm UPPSALA
Leif Rundqvist HELSINGBORG
Wigart Andersson FALKÖPING
Göran Hellström SÖDERTÄLJE
Willy Säfström JÄRFÄLLA

65år
01
02
07
07
07
08
11
13

/
/
/
/
/
/
/
/

11
10
10
11
11
12
12
12

Hans Eriksson LINGBO
Bengt Larsson TRELLEBORG
Bengt Andersson HISINGS BACKA
Bo Lundén BJÖRKLINGE
Göran Jonsson HAMMARÖ
Sven-Åke Johansson S. SANDBY
Lennart Vassblom EKERÖ
Lars Svensson NORRKÖPING

14
19
19
20
22
24
28
30

/
/
/
/
/
/
/
/

12
10
11
12
12
10
10
11

medlemmar i GMf

Leif Johansson ESKILSTUNA
Kaj Persson HELSINGBORG
Lennart Carlsson SVEG
Hans Persson TRELLEBORG
Leif Lindegren NORRKÖPING
Anders Petterström NYBRO
Björn Olsson VÄSTERÅS
Mauritz Thofvesson KATRINEHOLM

60år

02 / 11 Barbro Andreazzoli HISINGSBACKA
04 / 10 Leif Sävkvist TUMBA
05 / 10 Krister Rällvik MALMÖ
05 / 12 Lisbeth Johansson ENKÖPING
05 / 12 Lars-Erik Bergström JÄRLÅSA
06 / 11 Bengt Permatz ENKÖPING
08 / 12 Kjell Skogelin TÄBY
09 / 10 Bo Ehrning LANDSKRONA
10 / 10 Jan-Eric Fernqvist ÖREBRO
13 / 10 Ferdinand Mican LIDKÖPING
14 / 10 Jan-Erik Olsson BJUV
15 / 10 Carl-Gunnar Svensson ÖDÅKRA
16 / 10 Kerstin Nilsson YSTAD
17 / 12 Lars-Göran Brunskog LJUNGBY
19 / 12 Christer Ånmark VÄSTERHANINGE
20 / 11 Roland Svensson MELLBYSTRAND
22 / 11 Sven Åke Mårtensson SJÖBO
23 / 12 Jonny Lundh GÖTEBORG
24 / 10 Ingolf Apel VÄSTERÅS
27 / 11 Kennart Strömgren HAMNEDA
27 / 11 Lars-Göran Larsson SKURUP
28 / 12 Kjell-Åke Bengtsson KUNGSBACKA
29 / 10 Leif Wall LINDESBERG

50år
02
09
12
14

/
/
/
/

10
11
10
11

14
15
15
16
19
21
23
25
28

/
/
/
/
/
/
/
/
/

12
11
12
12
12
11
12
12
11

Nya medlemmar
650105 Torbjörn Lundin SPÅNGA
641009 Anna Olsson Werkström SUNDSVALL
640411 Jörgen Barrdahl VÄXJÖ
670721 Magnus Svensson SANDARED
670918 Heléne Eriksson BORLÄNGE
670506 Charlotta Elenius KIRUNA
670117 Fredrik Högberg STOCKHOLM
710424 Jonas Gustafsson BRÄMHULT
680703 John Hjertqvist VÄSTERÅS
610312 Kim Alge NORRTÄLJE
640402 Clas Lundh ESKILSTUNA
720503 Peter Dartman SKÖVDE
650331 Lars-Olof Härstedt HÖÖR
770923 Benny Cedervång VÄSTERÅS
481105 Roland Bergstedt LULEÅ
670116 Per Mattsson ÅKARP
580505 Carl Gustaf Trolle LANDSKRONA
730721 Nicolas Tidhammar STOCKHOLM
540125 Anja Thorkelsson-Lindahl
BRÄMHULT
640727 Farogh Nuzhatzadeh SKARPNÄCK
461222 Lars Svensson ÄLMHULT
541115 Jan Petersson DALBY
641216 Jan Holmstrand STOCKHOLM
710310 Annika Karlsson KATRINEHOLM
590404 Christer Norén PITEÅ
600813 Gunnel Ekman PITEÅ
450323 Leif Haglund KALMAR
660203 Viveca Andersson HELSINGBORG
620125 Monica Westerberg UPPSALA
670525 Daniel Nordström UMEÅ

Avlidna
231020 Gunnar Johansson UDDEVALLA
180719 E Niklasson GÖTEBORG

Leif Karlström SKOGSTORP
Lars Birgersson JÄRFÄLLA
Stefan Artmark SIGTUNA
Monica Andreasson KUNGSBACKA
Berit Jalder VÄSTERÅS
Jan Petersson DALBY
Anders Daun BLENTARP
Christer Selgeryd SOLLENTUNA
Agneta Persson SOLNA
Jerry Mattsson UPPSALA
Christina Bjerkestål ASKIM
Lennart Othzen ABBEKÅS
Robert Ohlsson BARA

Har du kul på jobbet?
Hör av dig och berätta hur just du hittar glädjen i ditt
arbete. Maila till: kerstin.orsen@ledarna.se
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

Vem blir

årets GMF:are?
Vid Grafiska Medieförbundets kongress beslöts att utlysa en tävling för att utse Årets GMf:are.
Har du en kollega som är väl värd lite extra uppmärksamhet?
Nominera i så fall personen ifråga direkt till redaktionen.

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under senvåren 2005.
Vi vill gärna ha nomineringarna
så snart som möjligt eller senast
den 4 maj 2005.

Skicka nomineringen direkt till:
kerstin.orsen@ledarna.se eller post:
Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

