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Tre namn
jag kommer
att minnas

Innehåll
Ledare .......................................... 3

Så har vi lagt våren bakom oss och sommaren
står för dörren. En vår där såväl vårt eget representantskapsmöte (RS) som Ledarnas kongress
har genomförts. Två aktiviteter där mycket av
innehåll och debatt berört GMfs och Ledarnas
framtid.
Grupparbetet under vårt RS
gav en hel del synpunkter om
GMfs organisation, hur skapa
intresse och engagemang samt
hur ska vi på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen.
Synpunkter som jag tar med
mig till den arbetsgrupp som
ska se över vår organisation
och som har sitt första möte i
början av juni.
Vid Ledarnas kongress, där
Björn Bergman avgick efter
20 år som ordförande och
efterträdaren, Annika Elias,
är den första kvinnan i Ledarnas 101-åriga historia, var ordförandevalet
den stora händelsen. Valet var enhälligt och det
gällde även de övriga förbundsstyrelseledamöterna som valutskottet föreslog.
Personers betydelse i all ära men för framtiden
får nog det antagna idé- och måldokumentet
anses vara det viktigaste beslutet under kongressen. Där är vår gemensamma väg utstakad
för de närmaste åtta åren och där framgår tydligt vilka Ledarna är till för. Den uppslutning
som kongressen visade dokumentet ger anledning tro att vi också kan uppnå dess mål och
verka för dess visioner. Kommunalrådet Ilmar
Repaluu, berättade vid ett uppskattat anförande inför kongressen, om hur näringsliv och politiker efter varvskrisen och Saabs korta gästspel med sin bilfabrik lyckats vända en mycket
negativ trend och utveckla Malmö. Anledningen var enligt honom beslutet att ”alla ska
känna delaktighet om vi ska nå målen och få
förståelse för visionerna”. Det gäller även för
Ledarna och här har den nya förbundsstyrelsen en uppgift och ett ansvar för att vi alla ska
känna delaktighet.
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GMfs motion som föreslog möjlighet för medlem, som på grund av pension eller sjukdom
lämnar förvärvslivet att kvarstå som aktiv
medlem avslogs av kongressen. Samma öde
mötte motionen om karenstid för beviljande
av rättshjälp till nya medlemmar, som var oorganiserade
vid inträdet i Ledarna. Motionen var inlämnad tillsammans
med Kost och Näring samt
Ledarna inom Stål- & Metallnäringen. Även Byggcheferna
hade lämnat in en liknande
motion. Förbundsstyrelsens
förslag till nya stadgar antogs
och totalt behandlades ett 40tal motioner.
Debattklimatet var bra och
presidiet skötte sig med den
äran med stöd och hjälp av
Ledarnas ”grå eminens” Leif
Eriksson. På sitt oefterhärmliga sätt smög han när så krävdes upp bakom presidiet för att ge en hjälpande
hand vid fastställandet av propositionsordning
inför kommande beslut. Leif genom sitt agerande, Björn Bergman med sitt inledningsanförande, där bland annat GMf fick kredit för
att vi bidragit till att Medieledarna nu är en
egen förening, Annika Elias, den första kvinnan, som valdes till ordförande för Ledarna är
händelser och tre namn som jag kommer att
minnas och bär med mig från kongressen.
Avslutningsvis vill jag och GMfs förbundsstyrelse önska alla medlemmar en varm och trevlig sommar med en förhoppning att semestern,
var ni nu än väljer att tillbringa den, ska bli
skön och avkopplande.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Grattis, Lena Wirström – årets
Lena Wirström blir den första
kvinnan som får Grafiska Medieförbundets pris ”Årets GMf:are”.
– Det känns bra. Först var det
kanske lite pinsamt – inte ska väl
jag… Men det är häftigt att få utmärkelsen, säger Lena Wirström.

Lena Wirström får priset som Årets GMf:are av ordförande Hans-Erik Forssten.

Priset ”Årets GMf:are” delas nu ut för
tredje gången. I år gick priset till Lena
Wirström. Hon har under många år varit engagerad för att förbättra chefers
och tjänstemäns villkor, främst på det
lokala planet i Sörmland/Östergötland.
Här följer juryns motivering, vilken
bygger på den nominering som hela
avdelning GMf Östergötland ställt sig
bakom:
Grafiska Medieförbundet utser den
under många år erfarna styrelsemedlemmen Lena Wirström till årets
GMf:are. Lena Wirström har
genom aktiva styrelseinsatser arbetat för en jämlikhet med stringens,
som har öppnat för
feministiska insikter
i avdelningsstyrelsen.
Genom hennes insatser skapas möjligheter att fler kvinnor
engagerar sig i fackliga frågor och aktivt
arbete.
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Känner du igen dig i motiveringen?
– Ja, det gör jag nog. Jag brukar reagera så fort det blir för mycket man, man
och man – när det blir för gubbigt. Till
exempel så skriver jag inte justeringsman
utan protokolljusterare. Det finns mycket
sådana där uttryck där det faktiskt finns
alternativa ord. Ibland är vi lite slarviga
när vi talar om varandra. Det gäller inte
bara män utan också kvinnor.

Lite ordpolis
Lena Wirström är likadan också på jobbet. Själv tror hon att det hänger med
sedan hon var korrekturläsare under
några veckor i början av karriären. Och
att vara lite petig med ord är ju förstås
en värdefull kompetens i den grafiska
branschen.
– Ja, det är ju bra om det är rättstavat
det vi trycker. Jag tycker att vi generellt
borde tänka mer på ordens innebörd
och hur vi behandlar svenska språket.

Ingen råfeminist
Ordet eller begreppet feminist har bli-
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GMf:are!
vit negativt laddat och Lena Wirström
vill därför inte få den etiketten. Däremot försöker hon få tjejer och kvinnor
att vara mer aktiva och ta för sig i olika
sammanhang.
– I vissa verksamheter är det ju kvinnlig dominans. Det bästa är om det kan
vara blandat. Om det är en bra mix mellan kvinnor och män på en arbetsplats,
blir det bra diskussioner. Jag är ingen råfemist. Jag gillar inte när de går så långt
i sin iver att skapa rättvisa, att de tillåter
sig själva att bli orättvisa. Man ska inte
uppträda på det sätt man vill få bort, då
har det ju blivit alldeles galet.
Det finns många anledningar till varför det är viktigt med jämställdhet, menar Lena Wirström:

”

Jag brukar reagera så
fort det blir för mycket
man, man och man.

– Det måste bli ett bättre samhälle
om alla får chansen att göra sig hörda,
vara med och bestämma. Alla som finns
på jorden har samma rättigheter. Varför
ska en grupp hållas tillbaka bara för att
det har varit så i flera hundra år?

Tillbaka till Sörmlands
Lena Wirström har bytt arbetsplats igen.
Den här gången tillbaka till Sörmlands
Grafiska. Hon hoppade på ett vikariat
för ett år sedan.
– Ja, jag chansar på att det ska gå
bra.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande; räkna på offerter, beställa papper
och planera in jobb.
– Jag slutade på Sörmlands för att jag
ville byta miljö och bytte för 5 år sedan
till ett litet företag där jag kunde följa
trycksakens väg genom hela produktionen. Det var kul. Vi var ett väldigt bra
gäng – ett litet tryckeri med 12 personer.
Som platschef hade jag personalansvar
och delvis budgetansvar, vilket var väldigt stimulerande. Sedan köptes företaget upp och försattes i konkurs. Konkursboet köptes av ett annat tryckeri
och jag fick fortsatt förtroende.
– Nu håller jag på att lära mig nya
saker igen. Det är också väldigt stimulerande.

Andra gången…
Trots att priset endast har delats ut två
gånger tidigare är det nu andra gången
priset går till en anställd vid Sörmlands
Grafiska Quebecor i Katrineholm. Det
är dock inget kriterium. Inför nästa år
är ni välkomna att nominera duktiga
personer också utanför Katrineholm.

Vill få fler aktiva
Lena Wirström vill se fler, gärna både
kvinnor och yngre, som engagerar sig
fackligt. Hon tycker att det är tråkigt att
avdelningen inte har någon återväxt.
– Det är inte inne att vara fackligt ansluten, jag tror att många inte tycker att
det ger något tillbaka.
Hon är också kritisk till hur Ledaravtalet tillämpas.
– Det fungerar ju inte. Vi har försökt
att genomföra det under flera år. Det
vore kanske idé att se över avtalet och
ha ett alternativ, en plan B, när man inte
kommer överens.
Men hon ser mycket positivt i sitt
fackliga engagemang.
– Ja, det är klart. Att träffa kollegor
och utbyta erfarenheter – det skulle jag
vilja ha mer av. Det finns för lite möjligheter till erfarenhetsutbyte under lättsamma former – inte fackligt utan bara
träffas och prata om hur man har det.
Men alla har mer att göra och har fått
fler arbetsuppgifter, då har man inte tid.
Den sociala biten försvinner. Många
hinner inte ens fika.
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Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Faktaruta:
Namn: Lena Wirström
Arbetsplats: Sörmlands Grafiska
Quebecor AB
Titel: kalkylator/projektledare
Ålder: 51 år
Favoritlayout: gillar rena linjer utan
krusiduller.
Surfar: efter nyheter och väder
på webbtidningarna, Tradera, söker
information på odla.nu och diverse
resesajter.
Läser: för tillfället mest hundböcker
(nybliven hundägare). Annars gärna
svenska och engelska deckare.
Fritidsintresse: trädgård och resor.
Uppdrag: sekreterare avd 506,
suppleant i förbundsstyrelsen

Ny chefsutbildning
startar i höst
Den nya utbildningen ”Morgondagens ledarskap” är framtagen
tillsammans med Ledarna samt
sex branschorganisationer bland
andra Grafiska Företagens Förbund.
Den tvååriga chefsutbildningen som
ges i KY:s regi på distans ger de studerande stärkt kompetens inom både
det personliga och det formella ledarskapet.
– Ledare med utvecklad kompetens är en förutsättning för en
framgångsrik verksamhet inom alla
områden såväl privat som offentlig,
säger Jim Stålnacke, rektor för YHSyd Olofström.
”Morgondagens ledarskap” vänder sig till dig som vill utveckla ditt
ledarskap, praktisera olika moment
direkt i verksamheten samt skapa dig
ett nätverk. Under två år kommer du
att kunna kombinera eventuell anställning med studier.
Genom ett nära samarbete med
flera branschorganisationer är utbildningen anpassad efter arbetslivets
behov. Ett utvecklat ledarskap skall
bidra med positiva effekter för såväl
den enskilde som organisationen,
inte minst för att förebygga ohälsa
men också för att förstärka konkurrenskraften i näringslivet.
Efter fullföljd utbildning examineras du och får examensbevis med
beteckningen Kvalificerad Yrkesexamen med inriktning mot Morgondagens ledarskap, 40 ky-poäng. Mer
information finns på www.yhsyd.org

173 miljoner ex
Vilken reklamare och AD, och för
all del chefredaktör, skulle inte vilja ha den upplagan? Ja, nu handlar
det förstås om Ikeakatalogen. I år
kommer den att finnas i 34 länder.
Ikea producerar också runt 650
miljoner andra publikationer för
att marknadsföra sina platta paket. Miljonupplagorna kvalificerar
Ikea till världens största tryckuppköpare, som ni redan visste…
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Kampen mot den digitala skräpposten
Härom året fick jag ett mycket spännande mail från republiken Benin
i Afrika. Det var från advokat Remonto Nados som hade vänligheten
att meddela att jag var den enda arvingen till Mark Härd, ”Director
of Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers
Oil Company in Benin Republic West Africa”, som avled i en bilolycka
tillsammans med sin fru och sina tre barn 1999.
Advokat Nados hade haft stort sjå med
att försöka spåra eventuella arvingar till
Mark innan han slutligen kom på att
söka via internet. Och si, där hittade
han mig. Och vilken tur han hittade mig
i tid. Inom kort skulle nämligen Marks
hela efterlämnade förmögenhet konfiskeras av staten i den händelse inte någon arvinge gjorde anspråk på den.
Storleken på förmögenheten var 14,5
miljoner dollar och advokatens förslag
var att han fixade alla legitima arrangemang och att vi sedan delade rätt av på
miljonerna.
Nej, det blev ingen affär. Jag tyckte
det blev för lite pengar till mig när jag
delat med mig till mina tre syskon, alla
fastrar, kusiner och kusinbarn som advokat Nados hade missat i sin internetsökning. Ändå var jag förstås lite imponerad av att herr Nados hade låtit Mark
behålla prickarna över a:et i efternamnet och inte döpt om honom till Hard,
eller Haerd.
Nå, vad som hamnade i min mailbox
var naturligtvis ett av många manifestationer av spam, detta e-postens gissel.
Ni har säkert hört varifrån uttrycket
härstammar: en Monty Python-sketch.
En man går in på en bar och frågar vad
det finns på matsedeln. ”Kvinnan” bakom disken rabblar upp en lång lista med
typiska engelska skräpmaträtter (från
skräpmat till skräppost?), varav alla
serverades med ”spam”: egg, chips, kippers, kidney pie, bacon etc. Till slut blir
mannen alldeles förtvivlad och skriker
ut i frustration: But I don’t like spam!

Oerhörda mängder oönskad post
Skräppostsändandet ökar i rasande takt
och även om den oftast i sig inte är en
egentlig säkerhetsrisk (försåvitt man
inte svarar advokaten från Benin eller
Nigeria) så genererar den onödig uppkopplingstid, tar plats på din mailserver
och gör att den e-post du är intresserad
av försvinner i mängden. Naturligtvis
kan den också innehålla bilagor som är
direkt farliga för din dator.
I slutet av 90-talet var det nästan en
sensation om man fick oönskad e-post,
som reklamerbjudande eller fåniga kedjebrev. Nu kan man hålla sig för skratt.
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Förra året publicerade www.senderbase.
org följande siffror, som gällde Sverige
under en enda dag:
Av närmare 80 miljoner (sic!) sända
mail, så var cirka 33 miljoner, alltså 43
procent, skräppost!
Och av dessa var 76 procent skickade
från så kallade zombie-PCs, dvs infekterade hemanvändare. Oerhörda siffror.
Och då handlar det bara om spam som
skickas från svenska datorer.
Tyvärr drabbas alla e-postanvändare
i viss mån av oönskade mail (i form av
spam, virus mail, kedjebrev och dylikt).
Varje gång du använder din e-postadress löper du tyvärr risk att adressen
bli infångad av så kallade spamrobotar,
vars enda uppgift är just att samla ihop
fungerande e-postadresser. Anmäler du
dig på något nyhetsutskick, har din epostadress på en hemsida, förekommer
i någons gästbok eller diskussionsforum
så ökar naturligtvis risken.
Det är alltså inte särskilt svårt att
snabbt spara ihop till sin första e-postadressmiljon. Med sökmotorerna inställda på att leta efter snabel-a:n går
det fort. Spammaren väljer ut en existerande domän, till exempel ”ledarna.se”.
Sedan genererar ett datorprogram systematiskt alla tänkbara bokstavskombinationer till vänster om @-tecknet. Tekniken som används för att samla ihop
e-postadresser har till och med fått ett
eget fackuttryck – harvesting.

Open relay
Det finns naturligtvis olika sorters spam,
men vanlig, ”ärlig” reklam är ganska
ovanlig – svenska företag har nog lärt
sig att inte i onödan väcka vrede; och
att obeställd skräppost väcker vrede vet
de. Men skulle det komma reklam från
ett svenskt företag, så kommer det med
största sannolikhet från företagets egen
domän. Så är vanligen inte fallet med
spam. Avsändaren vet att mottagaren
relativt lätt kan sätta en regel eller filter
som avvisar mail från ökända domäner,
eller så hamnar denna skräppost direkt
i papperskorgen. Därför försöker de
skicka posten via e-postservrar som de
själva inte förfogar över. Tekniken kallas ”open relay” och ska med korrekta
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inställningar i e-postservern egentligen
inte vara möjlig att genomföra. Genom att skicka spampost via en sådan
server får mottagaren intrycket att posten kommer från en annan (och kanske
trovärdigare?) avsändare än den i själva
verket gör.
För att bygga ut kamouflaget ytterligare kan avsändaren använda sig av
någon annan persons epostadress. Huvudet i mailet är lätt att ändra även för
icke-avancerade användare, följaktligen
är den inte särskilt användbar för att
spåra en avsändare.
En av världens flitigaste spamavsändare anses vara kornet.net, som hör
hemma i Korea. Internetoperatörerna
comcast, bora.net och chinatietong.com
(Kina är överhuvudtaget världsledande
nät det gäller skräppostutsändning; lite
ironiskt eftersom regeringen är utsatt
för stark internationell kritik på grund
av sin internetcensur) är andra stora
spamspridare.

Tag hjälp av
externa program

Hur undviker jag då skräppost?

Spamdrain

• Var försiktig med att skriva in din
emailadress på sökmotorer eller i
mailinglistor. Använd helst inte din huvudmailadress.
• Svara aldrig på spammail. Då får avsändaren ju veta att det är ett aktivt konto.
• Öppna inte bifogade filer i mail som är
skickade från okända avsändare. Dessa
filer kan vara virus, pishingprogram, eller ett script som bekräftar för avsändaren att det är ett aktivt mailkonto.
• Publicera inte adressen på någon webbsida eller i någon nyhetsgrupp.
• Kontrollera villkoren när du prenumererar på e-postutskick så att företaget
inte sprider adressen vidare.
• Lämna inte ut din seriösa e-postadress
till okända. Använd istället en separat
adress för sådant.
• Undvik korta e-postadresser som
”erik@” eller ”lisa@”.
• Upprätta ett skräppostfilter.
• Skriv adressen som den uttalas. Exempelvis ”erik snabel-a hemma punkt se”.

Lag sedan 2004
Från och med första april 2004 är det
förbjudet att skicka e-postreklam som
inte är beställd.
Lagen gäller inte all ”spam”, utan
bara meddelanden med ett kommersiellt
syfte. Opinionsbildning, upplysningar
och liknande budskap får man däremot
skicka. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner
och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela
EU, både för e-postreklam, reklam via
fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar. Du hittar mer på:
www.epostreklam.konsumentverket.se
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Spamfighter
Outlook/Entourage har förstås ett inbyggt, om än rudimentärt och ganska
fyrkantigt, skräppostskydd, varför vi
tacksamt tar emot all hjälp när det gäller att hålla spammen borta från våra
mailboxar.
SPAMfighter 4.4.6 är ett gratisprogram som hjälper oss med just detta.
Programmet kan användas med Outlook
eller Outlook Express, och sorterar bort
brev baserat på vad andra användare av
programmet har identifierat som spam.
Användarskaran består av ungefär 600
000 människor, vilket i slutändan leder
till att mängden spam i din inbox kan
reduceras avsevärt.
www.spamfighter.com

De flesta mailprograms spamfilter fungerar ju så att misstänkt skräppost hamnar i en särskild mapp som man med
jämna mellanrum tömmer. Men visst
vore det bra om en del mail aldrig ens
når datorn? SpamDrain är ett webbaserat skräppostfilter som stoppar spam
och virus redan på servernivå, innan
de når datorn eller mobilen. Det går att
teckna ett gratis provabonnemang på
www.spamdrain.net.

Spampal
SpamPal 1.594 (version 2.0 är på gång)
är på engelska, gratis och för Windows.
Programmet påstås effektivt stänga ut
reklam och annat skräp från din brevlåda. Det använder sig av de stora blockeringslistorna som finns på nätet, för att
avgöra om mejlen är okej. Du kan förstås själv vit- eller svartlista adresser och
hela adressblock. SpamPal stödjer flera
e-postadresser, och både POP och IMAP.
www.spampal.org

Ställ in ökad säkerhet
Om du vill vara extra garderad mot att
virus sprids från din dator så kan du
öka på säkerheten i Outlook Express
och ställa in så att andra program inte
kan skicka e-post från dig utan att du
först godkänner det. Öppna Outlook
Express och klicka på menyn Verktyg.
Välj Alternativ och öppna sedan fliken
Säkerhet. Bocka för alternativet Varna
mig när andra program försöker skicka
e-post för min räkning. Avsluta med att
klicka på Verkställ.
I Entourage (Office 2004 för Macintosh) utför du samma åtgärd via huvudmenyns Entourage/Alternativ/Säkerhet.
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Aktivera ditt skräppostfilter
Hur sätter man då stopp för eländet?
Det finns naturligtvis olika nivåer
att agera på, allt ifrån att ställa in
sitt e-postprogram så att det skickar
misstänkt spam direkt i en skräpmapp, till att vända sig direkt till
”abuse”avdelningarna hos respektive
mailleverantör, eller agera såväl politiskt som polisiärt. Och däremellan
kan man också installera (oftast kommersiella) program som granskar ens
e-post före det att den nått ens brevlåda. Ja, något absolut heltäckande
sätt finns nog inte, men visst går det
att begränsa eländet.
Skräppostfiltret i ditt mailprogram
använder vissa kända kriterier för
identifieringen. Nedanstående gäller
för Entourage i Office 2004 för Mac:
Om du till exempel får ett meddelande som visar tecken på en falsk
e-postadress i rutan Från, så hamnar meddelandet i kategorin
skräppost när filtret används och visas i meddelandelistan
med
den färg som angetts
för detta.
Du kan även vidta följande åtgärder:
• Lägg till meddelandets avsändare i
adressboken. Skräppostfiltret placerar aldrig meddelanden från
personer i adressboken
i kategorin skräppost.

• Ange domäner som du vill undanta
från skräppostfiltret. Du kan alltså
skapa en lista med de domäner du
betraktar som tillförlitliga. Om du
till exempel skriver ”microsoft.com,”
placeras aldrig ett meddelande från
en person med en e-postadress som
innehåller denna domän i kategorin
skräppost.
• Använd Adresslistehanteraren för
att hantera meddelanden i en adresslista. Meddelanden som hanteras
med en regel för addresslistor placeras aldrig i kategorin skräppost. Du
kan även välja att skapa egna regler
för ditt epostkonto. Läs mera i hjälpmenyn för ditt program.
Mer information om skräppost finns
på till exempel på Microsofts webbplats på www.microsoft.com/sverige/
security/software_threat/spam.asp
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Återhämtningen inom grafisk industri fortsätter. Branschen gynnas
av en stark inhemsk efterfrågan
och allt fler rapporterar om stigande volymer. Kapacitetsutnyttjandet
stiger om än från låga nivåer.

Ingemar Härd

Slå tillbaka mot spammarna
Här är några åtgärder du kan vidta för att bekämpa spammen och
spammarna:
1. Ställ krav på din e-postleverantör.
Hos vissa e-postleverantörer finns
ytterligare finesser för att stoppa
spam. En sådan kallas ”reverse
lookup” och innebär att avsändarens adress kontrolleras, antingen
mot ett särskilt register för spammare, eller så att avsändaren inte
har manipulerat sin adress för att
lura mottagaren. Fråga din e-postleverantör vad de har för skydd.
Fråga vad de har för extra tjänster.
Ställ kravet att de ska installera extra skydd mot spam. Om de inte
vill detta så fråga varför, och byt
eventuellt tjänst till någon som ger
bättre service.

Grafisk industri
på fastare mark

2. Här kan du anmäla domäner/
ISP:er som ignorerar klagomål:
http://www.spamabuse.org/reportspammer_main.aspx.
3. Skicka ett e-brev till den ”abuse”-adress
som
avsändarens
mail- operatör har, till exempel
abuse@hotmail.com
4. Rapportera till
abusereport@spama-buse.org
5. Anmäl svensk skräppost till konsumentverket: www.epostreklam.
konsumentverket.se
6. Om det rör sig om ekonomiska
brott kan du skicka din anmälan
till Finanspolisen; fipo@rkp.police.
se

Överkapaciteten är i högsta grad närvarande och den svaga prisbilden bidrar
till att marginalen på ett traditionellt
trycksaksjobb fortfarande är pressad.
Mycket talar dock för en fortsatt återhämtning i den grafiska industrin, visar
Grafiska Företagens Förbunds senaste
konjunkturanalys.
– Efterfrågan på tryckta produkter
och angränsande tjänster utvecklas positivt. Så länge som ekonomin utvecklas i
rätt riktning, kommer också behovet av
kommunikation – där trycket utgör en
del av kakan – fortsätta att vara stort.
Den ökade efterfrågan och ett något
förbättrat kassaflöde har också medfört
en ökad investeringsvilja under inledningen av året. Det samlade branschresultatet för 2006 kommer med stor sannolikhet att överstiga föregående års.
Strukturella förändringar i kundledet
mot ökad outsourcing där diversifierade
grafiska koncerner levererar helhetslösningar inom kommunikation har bidragit till att branschnyckeltalen utvecklas
positivt. På sikt innebär de förändrade
affärsmodellerna att delar av branschen
i någon form har riskminimerat, vilket
är betydelsefullt inför nästa konjunkturskifte om ca två år, säger Grafiska Företagens Förbunds branschekonom Henrik Rosengren i en kommentar.
– Sett över hela branschen är dock
variationen stor. Trots att den totala
omsättningen stiger är det fortfarande
många, inte minst bland de mindre företagen, som har låg beläggning. Det
bekräftas av att pappersförbrukningen
fortfarande är liten, vilket ger signaler
om att tillväxtpotentialen är begränsad
för traditionell grafisk produktion, trots
det gynnsamma konjunkturläget, avslutar Henrik Rosengren.
Läs hela rapporten på www.grafiska.se
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Hon är en
konkretist inom
svensk grafisk
formgivning

Stefania Malmsten är den 16:e Berlingspristagaren. Hon formger kataloger, böcker och tidningar och har bland annat formgivit
tidningarna Bibel och Pop.

Stefania Malmsten imponerar
Det kan inom parentes också näm- Rått och obearbetat
2006 års Berlingpris går till art
nas,
att Geith Forsberg. hustru till Ber- Kvällens internationella gästföreläsare
directorn Stefania Malmsten. Priset
lingtypsnittets skapare, hovgrafikern var i år Irma Boom, från Holland, erdelades ut på Berlingdagen den 16 med mera Karl-Erik Forsberg nyligen känd och hyllad bokformgivare, visade
maj. Stefania Malmsten får priset kom ut med en kritikerrosad bok om ett urval av de mer än 200 böcker, som
hon formgivit. Hon visade klart att Holför sin förmåga att förena tradition typografi.
land faktiskt var en av den tidiga bokmed nyskapande och personligt
tryckarkonstens ursprungsnationer vid
Berling
Nova
till
rubriker
uttryck.
sidan av Tyskland, Italien och FrankVårfagra Humlegården kunde hälsa
deltagarna välkomna till Berlingdagen,
årets stora högtid för den grafiska formgivningen och bokstaven. Platsen var
som vanligt Kungliga Biblioteket den 16
maj i en fullsatt aula.
För sextonde året i rad delades det
prestigefyllda Berlingpriset ut av Geith
Forsberg till en ung förtjänt grafisk formgivare, nämligen Stefania Malmsten, utbildad hos Beckmans. Det kan ju vara
värt att nämna, att hon är barnbarns
barn till den store möbelskaparen Carl
Malmsten.
Att det finns konstnärliga gener hos
Stefania står helt klart, när man såg hennes skapelser i KB-montrarna. Det finns
en imponerande internationell touche i
hennes val av typsnitt och behandling
av själva formen i ett kraftfullt manér.
Översatt till konstnärsspråk kan man
kort säga, att hon en konkretist inom
svensk grafisk formgivning med stor lidelse för kvalitetsfotografi.
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Deltagarna välkomnades kvickt och spirituellt av Thomas Grahn, VD för förlaget Verbum, som i sin utgivningsprofil
satsar på kvalitetstypografi och som
bekant numera övertagit typsnittet Berling och via tidigare prisbelönade Örjan Nordlings digitala bearbetning fått
en fetare variant under namnet Berling
Nova. Tvärtemot vad man kanske tror,
passar den väl till rubriker. Kontrast infinner sig trots likheten med grundtypsnittet.
Flera års utvecklings- och designarbete har de facto resulterat i en helt
ny digital typfamilj, som överlevt teknikskiftet från bly till digitalt tack vare
Karl-Erik Forsbergs vackra och i dag
klassiska typsnitt Berling med sitt ursprung i tidigt femtiotal.
Berlings Bildningsstipendium är tämligen nyinrättat och delades förra året ut
till Jalmar Staaf, som höll ett föredrag
om de isländska skrivtecknen och märkliga uttalsreglerna samt visade film från
en studieresa på det fascinerande öriket
ute i Atlanten.

rike. Själv hävdar Irma Boom, att det är
”råheten” och det ”obearbetade”, som
är hennes ledstjärnor. Detta vet hon naturligtvis bäst själv. Men hennes arbeten
var intressanta.
Bertil Frick

Berlingjuryns
motivering:
”I en tid då den grafiska formgivningen alltmer överger sitt intresse
för läsaren för att istället ägna all
kraft till att fånga konsumenternas
uppmärksamhet visar Stefania en
hoppfull väg; att det är fullt möjligt
att uttrycka en cool samtidskänsla
(…) med respekt för betraktarens/
läsarens vilja och önskan att lämnas
ifred att läsa”.
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Ledarnas kongress 2006:

Chefer hjälper chefer till framgång
Ledarnas kongress i Malmö har ganisationen ska växa med nära 10.000 Fokus på arbetsplatserna
Ledarna fokuserar på arbetsplatsen för
antagit en ny mission, ny verksam- medlemmar från dagens 71.000.
opinionsbildning, medlemsrekrytering,
Ledarskap skapar resultat
hetsidé och nya värderingar.
Sveriges chefer har en avgörande bety- intressebevakning och intressegemen– Vi vill ytterligare stärka Ledarna delse för företagens och organisationers skap. Det är viktigt med ett framgångssom Sveriges chefsorganisation framgång oavsett om cheferna finns i rikt arbete på arbetsplatsen.
och fortsätta vara ett kraftfullt privat eller offentlig sektor. I Ledarnas,
stöd för chefer på alla nivåer, sä- på kongressen fastslagna, värderingar Föreningarnas värde
att ledarskap är grundläg- I sitt inledningsanförande berörde Björn
ger Björn Bergman, Ledarnas av- poängteras
gande för att skapa resultat.
Bergman branschföreningarnas värde
gående ordförande.
– Ledarna ska ha fortsatt chefsfokus för Ledarna som organisation. Björn
På kongressen i april beslutande nära
100 ombud, chefer från såväl näringsliv
som offentlig sektor, om framtiden för
den 101-åriga organisationen. Målsättningen är att Ledarna ska organisera minst 80.000 chefer år
2010. Det innebär att or-

i allt vi gör. Vår viktigaste uppgift är
att underlätta för chefer att vara framgångsrika, säger Björn Bergman.
Chefer har stor betydelse för människors välbefinnande och ett välfungerande samhälle.

Valfrihet
Också individens valfrihet, en av Ledarnas hjärtefrågor, slås fast. Ledarna
agerar för fri marknad, fri konkurrens
och valfrihet för individen på arbetsmarknaden.
– Ledarna ger alla chefer på alla
nivåer och alla områden rätt till individuell service utifrån var och ens förutsättningar. Chefers individuella
behov är ledstjärnan för Ledarnas
service, stöd och gemenskap
för att underlätta chefers
vardag och intressebevakning.

pekade bland annat på GMfs initiativ
att bilda Medieledarna:
”Som Grafiska Medieförbundets
ordförande Hans-Erik Forssten formulerar det i sin ledare i senaste numret
av Media Grafica är föreningarna grenarna i det träd som Ledarna utgör. Ett
träd som vi alla har ett ansvar för att
det utvecklas och växer sig större och
kraftigare till nytta för alla medlemmar oavsett föreningstillhörighet säger
Hans-Erik, som avslutar med att hoppas att också andra föreningar, inte bara
GMf, känner och tar det ansvaret.
Föreningarna erbjuder det som är
unikt för föreningen till skillnad från
Ledarna som erbjuder det som är gemensamt för alla chefer. Förutsättningen för att föreningen ska kunna erbjuda
något som är unikt är att det finns något
som särskiljer föreningen och förenar
föreningens medlemmar. Ju starkare kitt
ju starkare förening och ju högre medlemsvärde.
Samhörigheten är viktigare än storleken. Det har GMf insett när de har tagit
initiativet till vår tjugotredje förening
genom bildandet av Medieledarna som
har som mål att snabbt samla 500 chefer inom Mediabranschen, potentialen
är 2000 chefer”, sa Björn Bergman i
Malmö.

Nya förbundsstyrelsen.

Fem frågor till
Ledarnas nya ordförande

Annika Elias
Annika Elias valdes i helgen till att
ta över rodret på Ledarna. Hon är
den första kvinnliga ordföranden i
organisationens 101-åriga historia.
– Jag är en engagerad och ganska tuff
chef. Att jag är första kvinnan i toppen för Ledarna är ingen stor sak, säger
hon.

Höjd avgift från
1 juli 2006
Ledarnas kongress har beslutat
höja avgiften med tio respektive fem kronor.
Ledarnas kongress beslöt att höja
medlemsavgiften både för aktiva
medlemmar och medlemmar med
passivt medlemskap eller pensionärsmedlemskap.
Motiveringen till höjningen är
”att medlemmarna i Ledarna ska få
rätt service med rätt tjänster i rätt
tid, med högt kunskapsinnehåll och
hög användbarhet till fördelaktigt
pris, solidariskt stöd för att övervinna svårigheter samt gemenskap med
andra chefer till nytta och nöje.”
Höjningen blir tio kronor per
månad för aktivt medlemskap och
fem kronor per medlem och månad
för pensionärsmedlemskap respektive passivt medlemskap.

Hur är ditt ledarskap?
Tydligt och drivande, engagerat och lite
otåligt om jag själv ska beskriva mitt ledarskap i korthet.
Vad är svårast med att vara chef och
ledare?
När man ställs inför att genomföra beslut som man inte är enig med.
Vad är roligast med att vara chef och
ledare?
Att ha makt och kunna påverka, att se
medarbetare växa och utvecklas.
Vilka utmaningar finns för Ledarna?
Att bibehålla och utveckla vår ställning
inom våra traditionella områden och
samtidigt kunna växa inom tjänstesektorn och offentlig sektor. Att kunna differentiera servicen så att alla blir nöjda
utan att förlora stringens och tydlighet.
Att öka takten. Att kontinuerligt uppdatera vår kunskap om medlemmarnas
behov och önskemål.
Var är Ledarna om fem år?
Ännu spetsigare i vårt chefsfokus. Vi tar
större plats i samhällsdebatten. Vi har
fler medlemmar men kämpar med pensionsavgångarna.

Annika Elias, nyvald ordförande
för Ledarna.

Ledarnas nya
förbundsstyrelse
Annika Elias, förbundsordförande,
Lars Bergqvist, 1:e vice ordförande,
Bo-Göran Nilsson, 2:e vice ordförande, Michael Andersson, Bert Bohlin,
Håkan Blomqvist, Stefan Fjällstedt,
Thorbjörn Hallström, Stina Nordström, Benny Petersen, Åke Tell samt
Bo Reimerth, personalrepresentant.
Revisorer är Dan Svensson och Bernhard Hallén.
Lars-Erik Karlsson, kassör i GMf
valdes till 1e suppleant för ordinarie
ledamoten Torbjörn Hallström i Ledarnas förbundsstyrelse.
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Kongressen föregicks av ett seminarium om
jämställdhet där publiken involverades aktivt.

Affischtävling mot diskriminering
Har du någon gång upplevt att din ålder, ditt funktionshinder, ditt etniska ursprung, din sexuella läggning,
religion eller övertygelse har varit ett hinder för dig att få jobb? Känner du till vad du bör göra om du
har blivit utsatt för diskriminering? Har du klart för dig vad diskriminering är?
Kan en organisation som diskriminerar egentligen fungera ordentligt
när det gäller skötsel och prestation totalt sett?
Just nu pågår affischtävlingen Breaking
stereotypes som bäst. Tävlingen är en
del av en femårig EU-kampanj på temat
”För mångfald. Mot diskriminering”.
Kampanjen drogs officiellt igång redan juni 2003 och avslutas alltså inte
förrän 2008. Affischtävlingen, däremot,
har inlämningsstopp 31 juli innevarande år. Fram till dess kan alltså designoch konststudenter över hela EU lämna
in sina bidrag.
Vinnarna kommer sedan att presenteras i augusti och utvalda bidrag visas
sedan upp på den mobila utställningen

»För mångfald. Mot diskriminering
– Truck Tour 2006«, som kommer
att besöka flera länder i Europa.
Och i ett Europa som kokar av
motsättningar – regionala, religiösa,
ekonomiska, politiska – är kanske
toleransen mot oliktänkande ett av
de första offren. Därför är förstås
alla initiativ som vill öka toleransen och
motverka diskriminering välkoman.
Icke minst viktigt ät det förstås att EU
självt tar ett fast grepp om frågan.

Bryt stereotyper
– Affischtävlingen Breaking Stereotypes
kommer att ge unga formstuderande
möjligheten att bli bedömd av yrkesmän
och att bli sedd över hela EU, samtidigt
som de slår ett slag för mångfalden, menar arrangören. Mångfald och erfarenhetsutbyte är inte bara nyckelbudskap i
kampanjen, utan även riktlinjer för dess
utformning. Det innebär att paneuropeiska, nationella och regionala åtgärder
kompletterar varandra. Samtliga åtgärder har tagits fram i nära samarbete med
representanter för respektive EU-land.

En fototävling på temat är redan avgjord.
Här är det vinnande bidraget.

En internationell jury bestående av
unga konstnärer, formgivare och sakkunniga inom formgivning och kommunikation väljer ut de bästa förslagen.

Bidragen bedöms utifrån
sin kreativa kvalitet, originalitet, klarhet
och relevans.
Tävlingen är öppen för studerande på
utbildningar i konst, grafisk design, visuell kommunikation, mediadesign och
andra närliggande ämnen. Deltagarna
ska vara registrerade på ett universitet,
en högskola eller akademi i någon av de
25 EU-medlemsländerna. Både individuella bidrag och bidrag från lag med
upp till 3 medlemmar tas emot.
Sätt fart på kreativiteten och skapa en
affisch som förmedlar budskapet “För
mångfald, mot diskriminering”. Du får
chansen att se din skapelse på tryckta
affischer och flyers i hela Europa. Sista
dagen för att lämna in tävlingsbidrag är
den 31 juli 2006.
Juryn består av unga konstnärer, designer och experter inom området design och kommunikation. Bidrag kan
skickas in via internet eller post.
Mer information om affischtävlingen
och anmälan: www.stop-discrimination.
info

Här är kampanjens
turnébuss, som kommer
att besöka EU:s samtliga
länder.
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Nytt pensionsavtal
– så påverkar det dig
Det nya ITP-avtalet träder i kraft den 1 januari 2007. Avtalet berör i
första hand pensionerna för dem som är födda 1979 eller senare. Men
även de som är födda 1978 och tidigare berörs på en rad punkter.
Privatanställda tjänstemän födda 1978
och tidigare som omfattas av nuvarande
förmånsbestämda ITP-plan kommer
även i fortsättningen att göra det. Avtalet ger dock arbetsgivare som tecknar
kollektivavtal nu eller går in i Svenskt
Näringsliv efter årsskiftet möjlighet att
tillämpa avgiftsbestämd ITP-pension.
Ramarna för det nya avtalet är klart
men ännu återstår många detaljer.
– Vi jobbar utifrån att avtalet ska
kunna träda i kraft den första januari
men starten kan komma att skjutas upp
till halvårsskiftet 2007, säger PG Westerlund på PTK.

Du som är född 1979 och senare
Enligt det nya avtalet kommer arbetsgivaren att betala 4,5 procent av kontant
utbetald bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (333 750 kronor i år) till de
anställdas framtida pensioner. Du kan
komma överens med arbetsgivaren om
att sätta av mer pengar till pensionen.
Avgiften betalas in vid sjukdom, föräldraledighet och ledighet vid vård av
barn.
Pensionen börjar tjänas in från det
att man fyller 25 år till och med 65 år.
För de som väljer att arbeta längre finns
möjlighet att komma överens om att
pensionsavgiften ska betalas så länge
man arbetar.
Du väljer själv en eller flera förvaltare av pensionsavgiften. Men minst 50
procent ska placeras i en säkrare form
än ren fondförsäkring.
Pensionen betalas normalt ut från 65
års ålder men kan tas ut redan från 55
år. Pensionen är livsvarig men kan betalas ut helt eller delvis under en begränsad tid om minst fem år. Storleken på
pensionen är beroende på hur mycket
premier som betalats in, hur stor avkastningen har varit, avgifter och skatter och under hur lång tid pensionen
betalas ut.
– Det är fler som omfattas av det
nya ITP-avtalet i och med att du börjar tjäna in pensionen tidigare och från
första kronan. Hela systemet är också
mer flexibelt och kan individanpassas.
Ytterligare en stor fördel är att det inte
finns något tak i systemet, säger Ledarnas förhandlingschef Thomas Eriksson.
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Du som är född 1978 och tidigare
Om du idag omfattas av nuvarande
ITPs förmånsbestämda tjänstepension
kommer du även i fortsättningen att
göra det. Parterna har även kommit
överens om en rad förbättringar i den
nuvarande planen:
• ITP betalas normalt ut från 65 års
ålder men kan tas ut helt eller delvis tidigast från 55 års ålder. Nytt är att hela
pensionen kan betalas ut under en begränsad tid om minst fem år istället som
tidigare när den alltid var livsvarig.
• ITPK i ursprunglig form som placeras i Alecta med låg avkastning försvinner. De tjänstemän som inte har gjort
något val kommer att få sin framtida
ITPK placerad i ett icke-valsalternativ
som parterna valt.
• Tjänstemannen kommer att ha rätt
att flytta hela eller delar av sitt intjänade
kapital i ITPK till annan försäkringsgivare. Flytträtten gäller även ursprunglig
ITPK som är intjänad fram till och med
den 31 december 2006.
• Arbetsgivare och förbund, lokal
facklig organisation eller tjänsteman
kan komma överens om att avgifterna
till ITPK kompletteras med ytterligare
avgifter. Tjänstemannen ska också kunna komplettera sin ITPK med egenbetalda avgifter enligt respektive försäkringsbolags bestämmelser.

• Fribrevsvärdena för ursprunglig
ITPK kommer att höjas och lönebegränsningsreglerna kommer att ses
över.
• Tjänstemannen har rätt att avstå
från framtida intjänande av familjepension. Avgiften för denna förmån får då
istället användas för förstärkt ITPK.
Den familjepension som redan är intjänad omvandlas till ett fribrev.

Mer information
Mer information finns på www.ptk.se.
Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt och de informationsbroschyrer
som ska tas fram kan rekvireras via
Ledarna. Under hösten planeras en rad
pensionskonferenser runt om i landet.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Nya procenttal vid sjukpension
Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga från 1 juli 2006 med
procenttal av den pensionsmedförande lönen (detta gäller även tjänstemän
födda 1979 och senare):

Lön i
basbelopp

Sjuklön vid
sjukpenning
sjukpenning
t o m 90:e dagen dag 91-360

Sjukpension vid
sjukpenning
sjuk- eller aktifr o m dag 361 vitetsersättning

ibb 20-30
pbb 10-20 ibb
pbb 7,5-10
pbb - 7,5

90%
av
hela
lönen

32,5%
65%
0%
0%

32,5%
65%
10%
10%

32,5%
65%
65%
15%

7,5 inkomstbasbelopp är 333 750 kronor 2006.
7,5 prisbasbelopp är 297 750 kronor 2006.
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Vårmöte med studiebesök i Falkenberg
Vårmötet hölls på Falkenbergs Tryckeri
där flera av våra medlemmar ställde upp
och presenterade företaget samt guidade
oss runt. Företaget är mycket modernt
och rationellt, de investerar kontinuerligt i ny produktionsutrustning. En ny
ctp-anläggning var precis monterad och
arbetet med att förbereda plats för en ny
hypersnabb 16-sidig rulloffsetpress var
långt framme. Falkenbergs Tryckeri har
nyligen bytt ägare och våra medlemmar
var mycket nöjda med att den nya ägaren hade ett brinnande intresse att driva
företaget vidare i samma positiva anda
som förre ägaren.

önskade. Stadgarna reviderades ganska
rejält. Hans informerade vidare att det
så kallade triangelsamarbetet där förbundsstyrelsen, verkställande ledningen
samt föreningsordförandena träffades
regelbundet för att diskutera Ledarnas
verksamhet och utveckling permanentas
och döps om till Föreningsråd.

Ledarnas kongress
Efter guidningen hölls mötet där ordförande Hans Forssten och ombudsman
Rolf Johansson informerade om senaste
nytt inom GMf och Ledarna.
Hans började med att berätta om vad
som avhandlades på Ledarnas kongress.
Han tyckte att kongressen i stort var bra,
en ganska avspänd kongress med något
färre motioner än tidigare men med
debattglada ledamöter. Ett bra arrangemang med paneldebatt, stå-upp-komiker samt bra gästtalare. Intressantast
var nog valet av ny ordförande, Annika
Elias valdes till den första kvinnliga ordföranden i Ledarnas 101-åriga historia.
Valet av 6 nya ledamöter till förbundsstyrelsen medför en rejäl förnyelse och
föryngring.
Ett nytt grepp för att förbättra demokratiprocessen var att i god tid innan
kongressen erbjuda samtliga kongressledamöter en endagsutbildning där man
gick igenom hur en kongress fungerar,
mötesteknik, retorik m.m. En annan nyhet var att låta motionären själv gå upp
och tala för sin motion om han/hon så
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att ha ett avgörande inflytande över
produktionen eller företagets verksamhet. Kongressen var rörande enig om att
det var mycket viktigt med denna profilering för att möta andra förbund som
försöker värva ”våra” chefer.
Rolf informerade om utvecklingen
hos Medieledarna som startat upp som
egen förening. Det första presskortet är
redan utfärdat av Medieledarna genom
Norske Veritas och minst 10 ansökningar är under prövning. Utöver Medieledarna kan SJF och SIF utfärda dessa.
Medlemstillströmningen är god.
Rolf rapporterade vidare att medlemsantalet i GMf är 1.690, att Ledaravtalet var omskrivet av GFF i sista
numret av Grafiskt Forum samt att Ledarna slutligen skrev under det nya ITPavtalet efter många överväganden. Rolf
uppmanade oss att söka bidrag hos PTK
för att informera och utbilda våra medlemmar i det nya ITP-avtalet.

Sammangående

Chefsfokusering
På fråga ifrån Olle Börve om Ledarnas
mer uttalade chefsfokusering svarade
Hans att det inte var något problem och
inte heller vållade någon större debatt
då man på flera ställen i olika dokument
omdefinierade chefsbegreppet så att det
omfattar en bredare grupp, till exempel
projektledare, säljare, specialister med
flera. Man behöver inte vara chef över
ett antal underställda, det räcker med

P-A Bäcklund informerade om kontakter med Västergötlandsavdelningen där
det fanns önskemål om ett eventuellt
sammangående med Göteborgsavdelningen. Ifrån avdelning 503 fanns inga
invändningar varför fortsatta diskussioner om ett sammangående kommer att
föras med berörda parter.
Efter mötet begav vi oss till Strandbaden där vi kunde avnjuta en fantastisk laxtallrik samtidigt som vi kunde
beundra den vackra solnedgången genom panoramafönstren.
Det var ett givande möte där vi fick
möjlighet att lära känna våra kolleger i
Falkenberg.
P-A
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RS – med förnyelse!
GMfs representantskap ser positivt på framtiden.
Den viktigaste punkten vid GMfs
RS-träff i april var frågan hur GMfs
framtid ska se ut. Utan att föregripa det arbete organisationsutredarna ska göra diskuterades
hur förbundet kan utvecklas.
GMfs ordförande Hans-Erik Forssten
frågade hur GMfs framtid kommer att
gestalta sig:
• Hur vill du att vår framtida
organisation skulle se ut?
• Hur ska vi på bästa sätt ta tillvara
våra medlemmars intresse?
• Hur ska vi skapa större engagemang
hos våra medlemmar?
Efter ett, i positiv miljö, genomfört grupparbete fick ”organisationsutredarna”
många förslag och idéer på vad de kan
jobba med för att utveckla förbundet.
Några av förslagen:
Frågeforum på hemsidan, lokal miniutbildning för alla medlemmar och
tidsbegränsad premiebefrielse för nya
medlemmar.Organisationsutredarna är
Linda Schentz, P-A Bäcklund, HansErik Forssten och Lars-Erik Karlsson.

Förhandlingsverksamheten 2005
Ombudsman Rolf Johansson redogjorde för det gångna årets förhandlingsverksamhet. Förhandlingsdelegationens
ordinarie ledamöter har varit Hans-Erik
Forssten, Karl-Erik Andersson, KjellArne Isulv och Leif Lindholm.
En central förhandling vid VLT-Press i
Västerås om avtalstillhörighet avslutades
i enighet oktober 2005, dock hade till

RS inleddes med information om nyheter på försäkringsområdet.

dags dato inget slutprotokoll översänts.
Den under flera år pågående frågan
om arbetstidsförkortning vid Sörmlands
Grafiska presenterades avslutad.
Därefter informerade Rolf Johansson
om det pågående Ledaravtalsprojektet med Grafiska Företagens Förbund
(GFF).

Nordiska samarbetskommittén

Försäkringsfrågor
Lördagen handlade huvudsakligen om
försäkringsfrågor. Jan Liukkonen informerade, på ett uppskattat sätt, om vad
som gäller idag. RS-deltagarna gavs också tillfälle att gå igenom sitt personliga
försäkringsskydd.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Hans-Erik Forssten informerade om att
GMf i Sverige står för värdskapet. Nordiska samarbetskommittén kommer att
träffas i augusti.
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Här presenteras lösningen till förra
numrets krypto.
En del av RS-gänget ser upp.
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