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Ledarna 100 år

– jubileumsseminarier
2005 fyller Ledarna 100 år och det firar vi bland
annat med jubileumsseminarier. Startskottet för
jubileumsfirandet går den 27 april med ett eftermiddagsseminarium på Chinateatern i Stockholm med många
intressanta medverkanden och Mikael Tornving som
moderator.

Stöd livet
– bli månadsgivare

Under maj månad kommer ett antal seminarier att
genomföras runt om i landet där vi bjuder på en inspirerande föreläsning om ledarskap, kommunikation
och teambuildning med Kjell Sundvall, regissör.

www.cancerfonden.se

Du kommer också att få
möta chefer, som under
ledning av programledarna Anna Lindmarker
och Katarina Hulting,
samtalar om ledarskapets
glädjeämnen och utmaningar. Arrangemangen
avslutas med mingel.

www.gmf.ledarna.se
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Du är välkommen att anmäla dig och få mer information
på www.ledarna.se.
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Lugnt,
enigt och
snabbt!

Kongressen antog förbundsstyrelsens förslag om utredning
avseende översyn av GMfs organisation och att inte ändra
vårt namn. Det blir en arbetsgrupp om fyra personer där
ordföranden och kassören skall
ingå, som givits uppdraget och
de skall avlägga rapport vid
representantskapet 2007. Förbundsstyrelsen fattar beslut vid
sitt sammanträde i december vilka de övriga
två blir som skall ingå i arbetsgruppen.
Malmöavdelningens motion om att minska
antalet ledamöter i förbundsstyrelsen från
nio till sju och att arbetsutskottet (au) skulle
minskas från fem till tre ledamöter avslogs
vad avser antalet ledamöter i styrelsen. Däremot ﬁck motionen stöd för att minska antalet ledamöter i au då kongressen biföll förbundsstyrelsens yrkande om ett au bestående
av fyra ledamöter, i vilket ordförande, kassör
och sekreterare skall ingå. Vid styrelsens konstituerande möte efter kongressen beslutades
att vice ordförande skall ingå i au tillsammans med de tre övriga.
Motionen från avd 506 Östergötland om en
årlig konferens med deltagande av 1-3 ledamöter från varje avdelning i stället för den
årliga konferensen för avdelningsordförandena bifölls inte. Kongressen ställde sig bakom förbundsstyrelsen, som inte motsatte sig
motionens syfte men som ansåg att det var
förbundsstyrelsen, som även i fortsättningen
skulle ansvara för när dessa konferenser skall
hållas och vilka som skall deltaga.

Media Graﬁca 3/05

Under kongressperioden har antalet avdelningar minskat från 16 till 14 då en avdelning
lagts ned och två slagits samman. Antalet
aktiva medlemmar har under samma period
minskat med 61 detta trots att MedieLedarna
rekryterat 120. Att vår ekonomi ändå starkt
förbättrats är till stor del ett resultat av god
kostnadsmedvetenhet och bra kapitalförvaltning. Som ett resultat av SGF:s försäljning av
en fastighet sommaren 2003
löste föreningen reverser utställda av GMf på totalt drygt
en miljon. Den placerades av
förbundsstyrelsen i en indexobligation med två års löptid
och en garanterad avkastning
på tre procent men där det
fanns möjlighet att det skulle
ge mer. Vi varken får eller kan
placera medlemmarnas pengar
där risken är stor. Vid inlösen
som skedde en dryg vecka
före kongressen visade det sig
att avkastningen uppgick till
16,63 procent. Att kostnaden
för vår kongress denna gång stannar på cirka
hälften mot den för fyra år sedan bidrar också
till att styrelsen kan se tillbaka på sitt ekonomiska fögderi med viss belåtenhet.
Ledarnas ordförande Björn Bergman gästade
vår kongress och talade bland annat om det
förslag som Ledarnas förbundsstyrelse i samarbete med föreningarna utarbetar inför
kongressen i april nästa år. Det handlar om
Ledarnas idé, identitet, mission, vision och
Ledarnas strategiska mål för den kommande
kongressperioden samt verksamhetsinriktning 2014. Dokumentet kommer att ﬁnnas
på Ledarnas hemsida och jag vill uppmana
alla att gå ut på hemsidan för att läsa samt att
komma med synpunkter. På hemsidan ﬁnns
också anvisningar om hur du skriver en motion och en mall för att underlätta själva skrivandet. Missa inte möjligheten att påverka
förslaget om verksamhetsinriktning 2014 och
mål 2010 genom att lämna dina synpunkter.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Omslagsfoto: Margareta Lindholm

Vår ”kongressresa” till Helsingfors den första
helgen i oktober blev en succé. Det var den
allmänna uppfattningen bland deltagarna
vid GMfs 22:a kongress, som genomfördes
i rekordfart och stor enighet. Jag och övriga
ledamöter i den nyvalda förbundsstyrelsen
känner oss hedrade för att vi getts förtroendet
att leda förbundet under de kommande fyra
åren. Vi är väl medvetna om att det är en hel
del arbete som ligger framför
oss. Inte minst då vi kan konstatera att i vissa avdelningar är
det ringa eller ingen aktivitet.

Redaktör: Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se
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En ﬂerårig tvist vid VLT Press AB i Västerås
har avslutats med en central förhandling.
Företaget ville att nästan hälften av alla GMfarna i klubben skulle lönesättas enligt HTFs
löneavtal. Något som klubben, GMf och
Ledarna starkt motsatte sig. Förhandlingen
resulterade dock i att två medlemmar ska
lönesättas efter HTFs avtal.

Foto: Mikael Lindgren

Tvist på VLT om löneavtal
– Sedan ett antal år vill vår vd att vi
ska dela upp avtalen för lönesättning.
Det har vi kategoriskt sagt nej till med
stöd av GMf och Ledarna. Trots detta
speciﬁcerade arbetsgivaren i våras vilka
personer som skulle fortsätta lönesättas enligt vårt löneavtal och vilka som
skulle lyftas över och lönesättas enligt
HTFs avtal. På listan fanns ett tiotal
personer, berättar Kjell Österlund, klubbordförande vid VLT Press AB.
Det är självklart inget klubbstyrelsen
var nöjd med:
– Vi tycker inte om det. Vi har slagit
ifrån oss och hävdar samma princip som
GMf och Ledarna nämligen att det bara
ﬁnns ett avtal och det är ledaravtalet. Vi
har gått tillbaka historiskt och sett på
våra avtal. Sedan har vi ifrågasatt varför
vi tillhör TU eftersom det ﬁnns ett förhandlingsprotokoll vid bolagiseringen
att vi ska tillhöra GA, nuvarande GFF.
Men den frågan har vi inte drivit.

Oklara skäl

Något tydligt svar på varför arbetsgivaren ville att GMf:arna skulle omfattas
av HTFs löneavtal ﬁck aldrig varken
klubben eller GMf/Ledarna.
– Jag förstår inte det heller riktigt.
Vi har haft nedskärningar då tre ledartjänster drogs in men då är det las-reglerna som gäller. Det är ingen av oss i
klubbstyrelsen som har fått klart för sig
varför vi skulle dela upp avtalsområden,
säger Kjell Österlund.
Vid den lokala förhandlingen hittades ingen lösning. Till slut blev det cen-
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tral förhandling eftersom det inte gick
att komma överens.
– Ja, vi diskuterade inte mer, positionerna var låsta, säger Kjell Österlund.
Den centrala förhandlingen resulterade i att två medlemmar kommer att
lönesättas enligt HTFs avtal.
– Jag har drivit frågorna ganska hårt
så jag är inte populär. Vi ﬁck backa, även
om det känns tungt, för att komma till
ett avslut i förhandlingen. Det gäller två
personer, en säljare och en ekonomiassistent på marknadssidan, berättar han.

Nu är han en av sex projektledare
som alla har ansvar för sina respektive
kunder.
– Vi är marknadssidans förlängda arm
in i produktionen och kollar så att allt
blir rätt. Helst vill vi vara med redan när
jobben säljs in så att vi vet vad kunden
vill ha. Det blir också en hel del kundbesök. Det blir att jaga hela dagarna. Vissa
dagar är det tre-fyra tidningar som ska
ut samma dag och då kan det bli riktigt
stressigt. Om kunderna har klagomål är
det alltid vi som får ta hand om det och
försöka nysta upp vad som har hänt.

Nystart nästa år

Kerstin Orsén
Kerstin.orsen@ledarna.se

Årets löneförhandlingar har inte kommit igång på grund av tvisten. Men nu
är parterna överens om hur lönebildningen ska gå till i år och att Ledaravtalet kommer att tillämpas med dialoger
från och med nästa år.
– Ja, vi ska sätta oss ner för att gå
igenom hur ledaravtalet ska tillämpas.
Sedan kommer vi att ha utvecklingssamtal senast i februari, diskutera mål
och därefter lön, säger Kjell Österlund.

Började på blytiden

Kjell Österlund kom in i branschen tidigt och började redan 1960 som typograﬂärling. Ändå har han aldrig ångrat
sitt yrkesval.
– Det har hänt så mycket på tekniksidan, särskilt de senaste 20 åren. Dessutom har jag bytt arbetsgivare och arbetsuppgifter under den här tiden. Jag
trivs bra med jobbet här på VLT Press.

Faktaruta:

Namn: Kjell Österlund
Uppdrag: Klubbordförande och
representant i bolagsstyrelsen vid
VLT Press AB
Arbetsplats: VLT Press AB i
Västerås
Titel: Projektledare
Inkomst: 25.000 kr/mån
Favoritlayout: vi trycker cirka
40-50 tidningar. Resumé tycker
jag är rätt bra, Chef är inte heller
så pjåkig – det ﬁnns många snygga
tidningar.
Surfar gärna till: aftonbladet.se och
sundsvallstidning för att se vad som
händer i mina barndomstrakter.
Läser: gärna deckare t ex Liza
Marklund, Henning Mankell m ﬂ.
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Ombudsmannen har ordet:

Piteå Bokbinderi med
trivsel och kompetens !
En vacker septemberdag intervjuade
jag våra medlemmar Leif Lindholm och
Lars-Erik Sandström i Piteå om deras
privatägda företag, Piteå Bokbinderi.
I november 2004 blev det tidigare
Samhallsägda företaget deras och den 1
december anställde de nio personer från
Samhall och ytterligare fem som ﬁck
börja som ”ständig bemanning”. Ständig bemanning innebär att de får lön av
och är anställda i Samhall medan Piteå
Bokbinderi betalar Samhall för deras
tjänster.

Bakgrund

Leif och Lars-Erik är graﬁker i grunden
och har varit i branschen i över 40 år,
varav ﬂera år i ledande befattningar.
Lars-Erik har de senaste sex åren arbetat som arbetsledare på Samhall medan
Leif varit en trogen Samhallkund i mer
än tio år. Leif och Lars-Erik är mycket
nöjda med sitt företag och anser att allt
fungerar mycket bra, främst beroende
på personalens ﬁna insatser och deras
stöd och tro på företagets framtid.

Framtiden

Leif och Lars-Erik ser optimistiskt på
framtiden, jobben strömmar in på ett
sätt vi aldrig kunnat drömma om. Idag,
tio månader efter övertagandet, sysselsätter vi i Piteå Bokbinderi 21 personer
varav tretton är tillsvidareanställda. Omsättningen är betydligt över det förväntade och kunder från hela landet söker
sig till oss. Vi trivs så bra på jobbet att
det är svårt att på kvällar och helger slita sig från företagetoch vi tror oss förstå
att vår personal också trivs, säger Leif
och Lars-Erik.

Kundutvidgning

Piteå Bokbinderis kundutvidgning beror
främst på företagets största nisch som
är registerstansning. Men Piteå Bokbinderi klarar det mesta som förekommer
inom bokbinderibranschen, från falsning, bindning och nästan all efterbearbetning.
Företagets senaste kundtillskott är
08-Tryck i Stockholm.

behövs för de stora upplagor som företaget ofta har. Upplagorna kan variera
från 100 exemplar till 70 000 exemplar.

Fortsatt expansion?

Det Leif och Lars-Erik kan se som ett
möjligt hinder för fortsatt expansion är
den framtida personalrekryteringen.
– Idag har vi en mycket kompetent
och kunnig personal, men med en hög
medelålder. Frågan vi ställer oss är om
var vi i framtiden kan ”hitta” lika kompetent personal, med så många års yrkeserfarenhet, att rekrytera. Här måste
vi arbeta fram en handlingsplan säger
Leif och Lars-Erik.

”Jobben strömmar in på
ett sätt vi aldrig kunnat
drömma om.”
Trivsel

Anki Berglund, som jag också ﬁck ett
samtal med, har ansvaret för åtta registerstansmaskiner. Hon berättar att personalen, enligt hennes uppfattning, stortrivs i företaget och att alla, chefer och
anställda, gör sitt bästa för att företaget
ska fortsätta att gå bra.
– Jag tycker att det är roligt att gå till
jobbet säger Anki.
Ankis slutord speglar den ﬁna stämning som ﬁnns i företaget. Jag önskar
Leif och Lars-Erik och alla deras medarbetare lycka till i full förvissning om
att Piteå Bokbinderi, med sin syn på
värdet av trivsel och kompetens, går en
ljus framtid till mötes.
Vissa fakta och uppslag har jag fått
av Maria på Graﬁkerna i Norr som
i våras gjorde en
artikel vid ett arbetsplatsbesök på
Piteå Bokbinderi.
Tack Maria.

Lokaler

Piteå Bokbinderis lokaler omfattar 1600
kvadratmeter. Källaren, som till största
delen består av matsal och personalutrymmen, innefattas i ytan. Det är stora
ﬁna lokaler med bra arbetsytor och det
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Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna.se

GMfs kongress 2005

MedieLedarna kan bli egen förening

Inloppet till Helsingfors innan
morgondiset lättat.

Viktigast för den nyvalda förbundsstyrelsen under nästkommande fyra
år blir att utreda och utveckla GMfs organisation. I samband med detta
kan MedieLedarna komma att bilda en egen förening inom Ledarna.

Hans-Erik Forssten hälsade alla välkomna till GMfs 22:a kongress ombord på
Silja Serenade.

En rörd Karl-Erik Andersson tackar
för sina 8 år i förbundsstyrelsen som
han lämnar för att ge utrymme för
föryngring.

Bakgrunden är att GMf inte kan satsa
de resurser i form av både kapital och
personal som krävs för att marknadsföra MedieLedarna och nå en hållbar utveckling. Samtidigt konstateras att inte
heller Ledarna kan rikta de resurser som
krävs till en speciﬁk avdelning inom en
förening. MedieLedarnas nuvarande
ordförande, Johan Lindén, har utarbetat
en handlingsplan för hur MedieLedarna
kan utvecklats. Om MedieLedarna lämnar GMf kan dock GMf kvarstå som
fadder initialt.
– Det kan tyckas märkligt när vi har
en negativ medlemsutveckling men vi
tror att MedieLedarna har större utvecklingsmöjligheter som en egen förening
inom Ledarna, säger Hans-Erik Forssten
som också omvaldes till förbundsordförande vid kongressen.
Förbundsstyrelsen konstaterar också att aktiviteten i vissa avdelningar
är ”låg, för att inte säga obeﬁntlig”. I
några avdelningar är aktiviteten däremot hög.
Kongressen beslutade att tillsätta
en arbetsgrupp som ska se över GMfs
organisation. Utredningen kommer att
rapporteras vid representantskapsmötet
2007. Samtidigt beslutade kongressen
också att inte byta namn – något som
diskuterats sedan namnbytet till Graﬁska Medieförbundet.

AU koncentreras

Björn Bergman, Ledarnas ordförande i
talarstolen.
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Arbetsutskottet kommer att minska till
fyra personer, främst av demokratiska
skäl. Däremot blir det ingen förändring
av förbundsstyrelsens storlek som GMf
avd 510 Malmö föreslagit.
GMf avd 506 Östergötland motionerade om att istället för ordförandekon-

Linda Schentz från avd 521 Ljungby var
årets yngsta kongressombud.

ferenser införa en årlig konferens för 1-3
ledamöter ur avdelningsstyrelserna för att
främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte
samt ge möjlighet till ett större kontaktnät. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom
motionen men ansåg, då det inte är reglerat i stadgarna att ordförandekonferenser ska hållas årligen, att förbundsstyrelsen även i fortsättningen ska få avgöra då
konferenser ska hållas. Vilket kongressen
biföll. Förbundsordförande Hans-Erik
Forssten kommenterar motionerna på
ledarplats i detta nummer.

Högt i tak

– Med visad respekt för varandras åsikter och högt i tak i våra diskussioner
hoppas jag att vi ska kunna fatta kloka
och förhoppningsvis enhälliga beslut, sa
Hans-Erik Forssten i sitt inledningsanförande och hälsade alla varmt välkomna
till GMfs 22:a kongress den första oktober på Silja Linjes färja Serenade.
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processats fram genom samarbete med
förbundsstyrelse, föreningar och kansli
inför Ledarnas kongress i april nästa år.

Fler kongressbeslut

Vid GMfs kongress godkändes styrelsens
och revisorernas berättelse för 20012004. Dessutom beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens arvoden fastställdes till oförändrade två prisbasbelopp
att fördelas. Och budgeten godkändes.
Kongressklubban svingades med bravur av de bägge ordförandena PA Bäcklund och Roy Nilsson. Kongressekreterare var Karl-Erik Andersson och Göran
Zaar. Gå in på www.gmf.ledarna.se för
mer information och ett bildspel från
kongressen.
Trängsel vid Cafébuffén tillsammans med medföljande.

Han pekade också på att GMf behöver rekrytera 200 medlemmar varje år
för att bibehålla antalet medlemmar.
– Vår medlemsutveckling är en bra
spegling av den graﬁska branschens utveckling. Dessvärre avspeglar sig denna
utveckling även i antalet arbetslösa medlemmar.
Sju procent av medlemmarna, eller
132 personer, saknar arbete.
I inledningsanförandet nämndes också
arbetet med att få Ledaravtalet att fungera, ett stärkt samarbete med Ledarna
bland annat genom Triangelsamarbetet
(se hemsidan).

Behåll hjärtat

Ledarnas ordförande Björn Bergman
som gästade kongressen kommenterade
medlemsutvecklingen med att det inte
går att styra branschens utveckling och
uppmanade GMf att ”inte överge själ
och hjärta för att bli ﬂer”.
Han gick därefter in på Ledarnas
medlemsutveckling till dagens 70.063
medlemmar.

– Vi är en nischorganisation som ska
leverera kvalitet för dem som valt oss.
Målet är att vara 85.000 medlemmar
år 2010, vilket är en relativt blygsam
marknadsandel. I Sverige ﬁnns cirka
350.000 – 450.000 chefer beroende på
hur chef deﬁnieras.
– Ett idealiskt gränssnitt mellan GMf
och Ledarna är att ni koncentrerar er på
det som ni kan och är framgångsrika på.
Det vill säga det som är unikt för medlemmarna. Och att Ledarna utvecklar
sitt chefsfokus, sa Björn Bergman.

Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Kurt Engberg blir
hedersledamot

Påverka Ledarna

Hans-Erik Forssten uppmanade också
alla att påverka Ledarnas framtid genom
att snarast skriva motioner till Ledarnas
kongress och nominera kandidater till
dess förbundsstyrelse. Motionstiden
går ut den 20 oktober. Nomineringar
vill valutskottet helst få in till årsskiftet.
Enklast är att gå in på www.ledarna.
se/kongress där mer information och
blanketter ﬁnns. Här ﬁnns också det
dokument för Ledarnas inriktning som
GMfs 62:a hedersledamot,
Kurt Engberg.

Ny förbundsstyrelse presenteras
Den första oktober valdes den nya förbundsstyrelsen som kommer att
utgöra Graﬁska Medieförbundets ledning under de kommande fyra åren.
Från vänster:
Göran Zaar,
nyval (sekreterare),
Lars Lindholm,
Gerhard Dreilich,
Hans-Erik Forssten
(ordförande),
Lars-Erik Karlsson
(kassör),
Kurt Engberg
(v.ordförande),
P-A Bäcklund, nyval,
Kjell-Arne Isulv
och Leif Lindholm.
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Kurt Engberg, Stockholm utnämndes till hedersledamot vid
kongressmiddagen. Han har under tre kongressperioder, 12 år,
arbetat i förbundsstyrelsen med
en rad olika uppdrag, bl a sekreterare, vice ordförande och ledamot
av arbetsutskottet. Kurt har även
lagt ner ett omfattande arbete i
Stockholmsavdelnings styrelse.
– GMf vill hedra Kurt för detta mångåriga, oegennyttiga och
mycket förtjänstfulla arbete. Det
är därför en stor glädje för mig att
få överlämnar detta diplom och
denna skål, samt blomstercheckar,
som bevis för att du nu blir GMfs
62:a hedersledamot genom tiderna. Ett stort tack för dina insatser,
sa Hans-Erik Forssten.
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I ena änden av produktionskedjan sitter författare (och för all del journalister, informatörer,
katalogkreatörer, etc) och sätter egenhändigt
skriven text, och i andra änden ser graﬁska
mediebranschens olika medarbetare till att det
skrivna och satta blir till tryckta pappersböcker,
inspelade talböcker eller digitala eböcker. Och
aldrig mötas de två. Eller?
Media Graﬁca mötte under sommaren Dan
Weissenberg, ordförande i Författarcentrum
Väst.

Vad betyder författarna
för graﬁsk mediebransch?
Dan Weissenberg har varit varvsarbetare, befälhavare på diverse skutor, initiativtagare till ﬁnska folkhögskolan i Göteborg och skulle säker kunna sätta en
mängd andra titlar på sitt visitkort, om
han hade något. Dessutom är han alltså
författare, och som nämnt, ordförande
för intresseorganisationen för sådana.
Men vad är och vad gör detta Författarcentrum?
– Författarcentrum är en ideell förening besläktad med en fackförening, men
också arbetsförmedling för författarna.
Vi ska med statliga och regionala medel
sprida litteraturen i samhället, och skapa betalda uppdrag åt våra aktiva 1 500
medlemmar i landet.
Vi är också kulturproducenter. Vi arrangerar poesidagar, Världsbokdagen, ett
ambulerande forum för uppläsningar i
länet etc. Allt fört att sälja ut författare,
för att skapa möten och intresse för litteraturen.
Och vad handlar aktuella författarfrågor om?
– Pengar, pengar! I Norge går alla
statliga inkomster från tipset till skolbarnens kultur. Skolorna kan köpa närmare 5000 författarbesök årligen, och
den unga norska skönlitteraturen är bäst
i världen. Nå, kanske näst den unga italienska. Författarcentrum i Sverige ska
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med pengar motsvarande en postdirektörs årslön i anslag sprida litteraturen i
hela landet. Det blir 50 öre per person,
kvaliteten blir därefter.
Hur ska vi då uppmuntra bokläsandet?
– En gigantisk fråga. Kultur kan inte
konkurrensutsättas – det är inte margarin vi säljer utan samhälleliga grundprinciper, som jämlikhet och tolerans.
Och har samhället inte råd med kultur
så går det under. Bara att välja.
I Norge har språket varit hotat, ofta
och länge – av danskar, svenskar, tyskar.
Därför förstår man frågans vidd och betydelse. Boken och språket hänger ihop.
I Sverige är hotet mot språket diffust,
men måste ändå tas på allvar. Ett bra
språk ger ett bra liv. Ett liv som vi borde
ge alla barn, oavsett modersmål eller
härkomst.
Läsrörelsen ville ju råda bot på detta
– hur gick det med den?
– Den las ner, anslagen förnyades aldrig. Författarna förlorade 300 arbetstillfällen, vad läsare och lyssnare förlorade
vet väl ingen. Med läsrörelsen och med
många andra kulturprojekt är det som
med fyrverkerier:
Det gnistrar och fräser en stund, men
sen blir det jävligt mörkt. Kulturens
uppgift är att lysa kontinuerligt.

Det låter som om det ﬁnns all anledning
för den graﬁska branschen att göra gemensam sak med Författarcentrum för
att driva frågan om ökat läsande.Finns
det några sådana kontakter idag?
– Nej, bara i anspråkslös skala genom vårt eget Pod-förlag Podium. Den
urgamla arbetsfördelningen med författare som skriver, tryckare som trycker
och förläggare som säljer har ännu inte
rubbats nämnvärt av den idag tillgängliga tekniken.
Både författare och läsare tycker ju
om välgjorda böcker. Vi är bra på texter,
graﬁkerna på graﬁsk teknik, vilket är en
utmärkt arbetsfördelning.
Bara vi ﬁck lika mycket betalt!
Ja, ingen blir väl författare för att kunna ha råd med den dyraste osten och
ﬁnaste bilen – vad tjänar en ”normal”
författare?
– Vi lever i ett avtalslöst tillstånd, och
får ﬁnna oss i ca 16 procent av F-priset,
vilket kan ge en tjuga per såld bok, eller 20 000 i honorar. För att försörja oss
borde vi skriva minst en bok i månaden.
Därför borde bokmomsen gå tillbaka
till författarna i form av arbetsstipendier, och statens inkomster på tipset ograverat till skolornas kulturbehov.
Ingemar Härd
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Redaktörens krönika

Snacka med varandra nu
Jag har just varit på ett seminarium där
en mycket intressant och inspirerande
man föreläste. Han har arbetat på många
håll i världen och bland annat undersökt varför vissa organisationer lyckas
bli framgångsrika. Han var i Amerika,
Europa och Asien. Överallt såg han ett
liknande organisationsmönster.
Så kom han till Afrika.
Där såg han att de hade ett väl utvecklat system för att klara sig. En 13årig ﬂicka kunde identiﬁera minst 200
olika ätliga växter – en oerhört värdefull kunskap. Männen var naturligtvis
ute med sina ”leksaker” och jagade
med varierande resultat. Ibland fångade
de något – men ofta inte. Det var kvinnorna som hade den nödvändiga kunskapen om växter och kunde se när det
började bli dags att ﬂytta för att kunna
fortsätta försörja familjen.
Varje klan hade en ledningsgrupp om
cirka tio personer och en ledare.
Jaha, och när träffas gruppen, frågade han en av kvinnorna.
– När det behövs, blev det självklara
svaret.
Vilka är med i gruppen?
– De som behöver vara med.
Vad tar ni upp, frågade han vidare.
– De viktiga frågorna!
Kan er ledare göra misstag?
– Javisst – det är väl klart.
Vad händer då?
– Då talar vi om det för honom.
Vad gör han då?

– Ber om ursäkt för att han hade fel
och säger att han inte ska göra om det.
Det ﬁnns mycket att lära från Afrika.
I Sverige skulle vi kalla det att göra
en dubbel pudel. Dessutom är det få
som skulle våga tala om för chefen att
han har fel. Alltför många skulle anse
det som ett karriäristiskt självmord.
Föreläsaren presenterade ny statistik som visar att de länder som idag
räknas till världens rikaste sju
eller åtta har en så låg tillväxt i sina ekonomier
att de redan inom 25
år kommer att bli
omsprungna av de
fattigare länderna.
Det ﬁnns naturligtvis många skäl till
att organisationer
blir framgångsrika
men ett av huvudskälen är att de ”pratar”
med varandra. Föreläsarens tes är att företagsledningen ägnar veckor-månader
åt strategier och visioner, nästa chefsled informeras under två dagar, mellanchefen får en halvdag och de lägre cheferna får ett memo. På det sättet får inte
de lägre cheferna tillräcklig information
om vart företaget är på väg och kan heller inte kommunicera ut det till dem som
faktiskt arbetar och träffar kunderna.
Tack vare några informella ledare som

Trendbrott i graﬁsk industri
Den graﬁska industrin stod emot den
avmattning som inträffade i stora delar av ekonomin under vårmånaderna.
Såväl volymerna som orderingången
steg under det andra kvartalet. Därmed har branschen uppvisat tillväxt
de senaste fyra kvartalen och bekräftar
en ny positiv trend. Det visar Graﬁska
Företagens Förbunds senaste konjunkturanalys.
– Det är tydligt att branschen äntligen har repat sig och sent omsider börjar rida på den nya konjunkturcykeln.
En viktig anledning till återhämtningen är att kundernas marknadsbudgetar
nu börjar revideras upp, vilket får genomslag i den graﬁska industrin. Trots
en mycket pressad prisbild är volymtillväxten så pass stark att även ordervärdena börjar stiga. Läget ser fortsatt
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ljust ut under hösten. Lönsamheten
är dock fortsatt låg och kommer att
så förbli på kort sikt, även om 2005
kommer att visa på en viss förbättring.
Företagen räknar med fortsatt volymtillväxt under hösten, kommenterar
branschekonom Henrik Rosengren.
– Investeringsbenägenheten har stigit under våren och leder – trots ökad
produktion – till att kapacitetsutnyttjandet fortsatt ligger under 80 procent.
Häri ligger en del av branschproblematiken, när ny kapacitet installeras
rakar produktionspotentialen i höjden
medan efterfrågan ligger still. Men teknikutvecklingen gör att det alltid ﬁnns
ett tryck på att uppgradera sig samt,
vilket också ska konstateras, att det
ﬁnns ﬂera exempel på lyckade nyinvesteringar i branschen under senare tid.

hänger vid kaffemaskinen ”översätts”
dock en liten del av ledningens budskap
till medarbetarna.
Föreläsarens tips är att involvera
hela teamet. Han tar med sig sekreteraren när ledningsgruppen ska diskutera
strategier. Ni vet hon som alltid vet vad
alla gör när chefen är för upptagen av
annat. Gruppen blir ofta förvånad över
hur mycket hon vet.
En annan kul sak på seminariet
var att föreläsaren gillade
Ledaravtalet. Fast han
visste inte att det heter
så. Men han poängterade ﬂera gånger
att det är viktigt
att chefen har en
dialog med medarbetaren där man
kommer överens
om vad som ska
göras och att det
man kommit överens om följs upp (gärna var tredje månad).
Nyckeln är att prata med
varandra.
Föreläsaren heter Louis van der Merwe
och är min nya guru när det gäller management. Lyssna till honom om du får
chansen! Du kan läsa mer om hans tankar på www.cil.net
Kerstin Orsén
Kerstin.orsen@ledarna.se

Lösning nr 2-05

Här publicerar vi lösningen på vårt
Mediakrypto nr 2-05. Tack för
alla svar. Vinnaren i dragningen är
Leif Lindegren i Norrköping.
Kryssred.
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CS 2 tar kontroll
Adobe lär vara namnet på det speciella röda teglet som
handslogs i Kalifornien av de indianska stammar som bodde
och byggde hus där, eoner av tid före John Warnock och
grabbarna i det jättelika programvaruföretaget med samma
namn. Handgjort ska ju vara välgjort, och även om vi inte
längre kommer åt att vidröra det designade föremålet
(läs: layoutobjektet) med händerna, så är i alla fall verktygssamlingen vi använder riktigt välgjord. Vi pratar om den nya
uppsättningen från Adobe, Creative Suite 2.
Så var det alltså dags igen. Den här
gången välkomnar vi version två av sviten med stort C och S. Från Adobe, regerande mästare på program för graﬁsk
design. De utmanare de inte lyckats slå
på ﬁngrarna genom att bli bättre än har
de istället köpt upp. Så låt oss glädjas
över Adobes ﬁna och fungerande program och försöka glömma deras monopolställning. Åtminstone för stunden.
I paketet hittar vi först och främst
nya färska uppgraderingar av de gamla
kära bekantingarna i programvaruhyllan för digitala konsthantverkare: Indesign, Photoshop, Illustrator och GoLive.
En så-gott-som-färsk Acrobat medföljer
också, den nyligen ”särsläppta” Acrobat
7, som vi skrev om i förra numret av
Media Graﬁca.

inställningar. Här ﬁnns även
en koppling till nya Adobe
Stock Photos, som är en portal med massor av bilder från
ﬂera stora bildbyråer. En smart funktion
är att skissbilder kan laddas ner gratis.
Version Cue är ett verktyg för ﬁldelning
och versionshantering, och underlättar
för arbetsgrupper som jobbar på samma
material. Enkelt uttryckt handlar det
om att användarna inte ska skriva över
varandras ﬁler, samt att alla ska ha den
senaste versionen av alla dokument.

Förenkling och automatisering

Det gemensamma temat för respektive
programs omgörning har, enligt tillverkaren själv, varit Förenkling. Det ﬁnns
nog en och en annan som nu hoppar
till av glädje över att det låter som om
programmen i sig ska bli enklare att använda och förstå, men så är dessvärre
inte fallet – ju komplexare och fyndigare applikationerna blir, desto svårare
och högre blir inlärningströskeln.
Nej, de i sviten ingående programmen riktar sig inte till nybörjaren och
fågångsanvändaren – det är proffsen
och yrkesanvändarna som får det enklare. Och då genom att använda sviten
till allt de gör, och helst aldrig gå utanför den. Navet i den här monokulturen
heter Bridge, och är en helt ny svitkomponent, en gemensam ﬁlhanterare.
Bridge – och den nygamla bekantingen VersionCue – är de riktigt tunga
komponenterna i sviten, och är förmodligen de som ensamanvändaren, särskilt
de med mindre kraftiga datorer, sist
kommer att vilja eller behöva använda.
I Bridge bläddrar man alltså efter sina
dokument, oavsett vilket program man
är inne i, men här ﬁnns mycket mer att
titta på, och att göra. Det är i Bridge
man synkroniserar sina färginställningar
för hela sviten, och väljer Camera Raw-
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som en förebild för den rena texthanteringen – här ﬁnns till exempel rättstavningskontroll medan man skriver.
Användaren har också större möjlighet att styra textﬁlerna som importeras.
Ett mer omfattande importﬁlter i Word
gör det även möjligt att integrera typograﬁformat i Word med Indesign-format.
Förenkling, var det ja. Automatisering av repetetiva uppgifter. Och den
allra största och mest spännande nyheten är nog stilmallarna för objekt. Man
har här möjlighet att spara ett stort antal
förinställda mallar, bland annat effekter
för fyllning, penslar och skuggor, liksom
mallar för genomskinliga ytor, text och
stycken. Man kan använda dem på ett
eller ﬂera objekt med ett enda klick.

I Bridge synkroniserar man färginställningarna för hela programsviten. “Allmän användning” är förinställt.

Indesign 4.0

Att formge sidor, menar Adobe med
all rätt, är en repetetiv arbetsuppgift.
Formgivarna klipper, kopierar, klistrar, tillämpar sättningsanvisningar, taggar bilder och mycket annat, tusentals
gånger per dag. Det är dessa, nästan lagbundet återkommande, sysslor som ska
förenklas med version 2 av designsviten.
Och då Photoshop och Illustrator sedan
länge känts så gott som färdigförﬁnade,
så är det till Indesign de största förbättringsförhoppningarna satts. Och det är
även i det programmet det hänt mest.
Bara en sådan sak som att det nu äntligen ﬁnns stöd för fotnoter, och möjlighet att dra-och-släppa text (ett drygt
decennium efter det att det var möjligt i
Word). Överhuvudtaget känns Word

En ny, vettig funktion är formatmallen
för objekt, med vars hjälp man sparar och
återanvänder de mest frekventa objektstilarna. Man kanske ska vara sparsam
med avfasade hörn och droppskugga…

Det ﬁnns en ny objektskiktsmeny.
Genom att montera en Photoshopﬁl i
psd-format i Indesigndokumentet kan
man därför jämföra olika versioner genom att växla mellan lagerskikten.
Objekt kan även exporteras som så
kallade utdrag, mycket minnessnåla små
ﬁler som kan dras ut på skrivbordet, el-
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ler i en särskild mapp för sådana. Det
handlar om en slags ghostﬁler – när ett
utdrag monteras eller dras in i en layout, återskapar InDesign originalobjekten, deras formatering och position på
sidan för att användas av kolleger eller
återanvändas i andra dokument.
Övriga nyheter är främst:
–

Övriga nyheter är bland annat:
Illustrator CS2 har fått en kontrollpalett
som är sammanhangsberoende (liknande
den i Indesign och Photoshop).
– Stöd för lagerkompositioner i Photo
shop.
– Fler linjealternativ.
– Optimering av material för mobiltele
foner.
– Kolorering av gråskala med dekorfärg.
– Stöd för PDF/X.

Photoshop 9.0

Äntligen ﬁnns möjlighet att nå sidverktygen från menyraden.

Förankrade objekt.
– Bakåtkompatibilitet med InDesign CS.
– Bättre stöd för Microsoft Word och
RTF.
– Flexibelt stöd för XML med import
och export samt länkning.

Illustrator 12.0

I den grå forntiden fanns ett för den
tidens förhållande mycket smart vektoriseringsprogram vid namn Streamline.
Minns ni det kommer ni att erfara igenkännandets glädje vid mötet med den
nya funktionen Direktkalkering (Live
Trace). Funktionen konverterar streckteckningar, gråtons- eller färgbilder till
vektorer vilka därefter kan redigeras.
Men till skillnad från Streamline har direktkalkering full förhandsvisning som
visar bilden före och efter vektorisering.
Det gör att man kan anpassa inställningarna för optimalt vektorresultat.
Även Direktfärg (Live Paint) är ny i
Illustrator CS2. Med den kan en vektorbaserad illustration, till exempel en
tecknad serie, snabbt färgläggas. Det
går att färglägga alla slags ytor och man
kan använda överlappande banor för
att skapa nya former med Direkt-färg,
som intuitivt färglägger bilder och automatiskt åtgärdar luckor

Camera Raw är en smaskens nyhet för
de digitala fotograferna. En CameraRaw-ﬁl innehåller obearbetade bilddata
från en digitalkameras bildsensor. Med
hjälp av detta format kan fotografer
själva tolka bilddata i stället för att kameran gör justeringar och konverteringar automatiskt.
När man arbetar med Camera Rawﬁler har man maximal kontroll. Det går
att ställa in vitbalans, tonområde, kontrast, färgmättnad och skärpa. På så sätt
är Camera Raw-ﬁler som digitala fotonegativ.
En ny smart funktion är Gränspunkt.
Med hjälp av denna kan man analysera
perspektivförhållandena i en bild och
göra det möjligt att manipulera dessa.
När man retuscherar, lägger till eller
tar bort innehåll i en bild med hjälp av
Gränspunkt blir resultatet mer realistiskt eftersom redigeringarna har rätt
riktning och skala enligt perspektivplanen. Det gäller även för nya “smarta
lagningspenseln”. Oönskade bildobjekt
kan där avlägsnas genom en sorts mätning runt objektet. Photoshop fångar
upp de omkringliggande pixlarna och
använder vad de kallar healing-teknik
för att beräkna bakgrunden till det objekt som ska avlägsnas.
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Mobilfokusering och CSS-stilmallar – så
kan man i två ord sammanfatta nya Golive. Inte så att det inte fanns stöd tidigare, men nu har de utvecklats riktigt
rejält.
Sidrenderingen har även förbättrats
och man kan förhandsgranska material
för såväl webb som mobiler i realtid med
en funktion som bygger på webbläsaren
Opera och stöder så kallad Small-Screen
Rendering. Naurligtvis ﬁnns det bloggverktyg, fattas bara, och kopplingen till
Indesign har förstärkts.

Det är ett fasligt vurmande för mobiltelefoni i Golive

Den nya versionen innehåller också:
– Visuell hantering av SVG-t för mobiltelefoner.
– Komplett utvecklingsmiljö för OMA-,
W3C- och 3GPP-standarderna.
– Snabbstartsläge med endast koden
synlig.
– Bättre integration med InDesign.

Bridge är den gemensamma ﬁlhanteraren
för CS2.

Illustrator har fått sammanhangsberoende
kontrollpanel.

GoLive 8.0

Bland de övriga nyheterna ﬁnns:
– Hantering av ﬂera lager.
– Smarta stödlinjer.
– Smarta objekt ger raster- och vektor
graﬁk redigeringsmöjligheter.
– Bildtänjning och tredimensionella
effekter.
– Avancerad brusreducering.
– Stöd för 32-bitars HDR (High Dynamic
Range): olika exponeringar kan kombineras ihop till en bild.
– Borttagning av röda ögon med ett klick.

Men krasst räknat (och vilken controller eller programansvarig faktor räknar
inte just krasst?), så spelar det nog ingen
avgörande roll hur många smarta innovationer Adobes programutvecklare tar
fram, den allra största och avgörande
nyheten hänger ändå med från verison
1, och det är – priset. Drygt 16000 för
så här mycket program, det kan inte
vara lätt för den formgivare som föredrar Quark Xpress eller Dreamweaver
att argumentera för sin faibless. Nå, den
inte alltför avlägsna framtiden lär nog
utvisa om frånvaron av konkurrens är
bra för några andra än Adobe…
Ingemar Härd
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Kom och köp
Män pladdrar, kvinnor tiger
konserverad gröt
De nya eu-domänerna är till salu, och
nu är det huggsexa på de attraktiva
namnen. Bråttom, förstås. Alla vill ha
Europas nya domän, den som kanske
blir standard i Europa om några år.
På adressen nedan går det att enkelt
ansöka om domännamn. Prövade med
rollsroyce.eu, och, ja, var enligt sajten
var det ledigt.
http://www.regit.nu

Texta ﬁnt i
Windows
Microsofts Anteckningar är ju inget
kul, eller hur. Det ﬁnns en massa
andra fria textredigerare. Metapad
är en sådan. Det klarar allt som
Anteckningar klarar, och dessutom
enormt mycket mer, utan att för den
skull bli vare sig otympligt stort eller
olidligt långsamt. Faktum är att det
är ganska snabbt.
Här ﬁnns möjligheter att konvertera texten till gemener/versaler,
avsluta med [Esc], spara och avsluta
med [Alt]+[Esc], importera en text
till den aktuella, växla mellan 10
buffertar, och ja, listan kan som sagt
var göras lång. Finﬁna grejer.
www.liquidninja.com/metapad/

Simple File
Shredder 2.6
Att radera ﬁler på en dator är inte
riktigt vad man lätt kan få för sig att
det är. Filerna försvinner nämligen
inte, utan det är endast referensen till
ﬁlen som plockas bort. På så sätt ligger själva ﬁlinnehållet kvar på hårddisken och kan även återskapas av den
som vill komma åt dina raderade ﬁler.
Simle File Shredder råder dock bot på
det. Vill du ta bort en ﬁl ordentligt så
raderar du med det här programmet:
ﬁlnamnet ändras, innehållet ersätts
med slumpdata, datum och klockslag
ändras och sedan veriﬁeras det att ﬁlen är helt utplånad innan ﬁlreferensen
raderas.
Ovanstående gäller Windows XP. På
en Macintosh ﬁnns funktonen enkelt i
menysystemet: gå till huvudmenyn Finder (till vänster om Arkivmenyn) och
välj Säker papperskorgstömning.
www.scar5.com/prod_sfs.php
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Åtminstone på
nätet. I en undersökning gjord
av innehållsﬁltreringsföretaget
Clearswift medgav fem procent
av männen och en
procent av kvinnorna att
de medvetet e-postat känslig
information ut från företaget.
Det handlar förstås inte alltid om
informationsstöld utan ofta sker
det i god tro.
Bakom problemet ligger ofta
slappa rutiner för hanterandet av
känslig information och ofta att
man inte bryr sig om ifall informa-

tion kan vara farlig om den
hamnar i orätta händer, säger Clearswift.
Enligt innehållsﬁltreringsföretaget bör företag sätta
upp klarar regler för vad
som gäller vid e-postande av information och
dessutom komplettera
med en ﬁlterlösning
som gör att man kan
stoppa eller åtminstone övervaka vad som går
ut. Poängen är alltså att män
är fem gånger sladdrigare och
mer lösmynta än kvinnor. Skriver
Nätverk & Kommunikation på
sin hemsida.

Filar Microsoft
Snacka via
på en Illustrator- verktygsfältet
dödare?
Microsoft har släppt en ny förhandsversion av sitt Acrylic (en så kallad
working title), som alltså är ett nytt
program för graﬁsk design. Bland nyheterna märks hantering av språket xaml,
Extensible application markup language, vilket kommer att ingå i kommande
Windows Vista, XP:s efterträdare.
Microsoft själva menar att Acrylic är
ett professionellt design program som
inom sig förenar pixelbaserad målning
och redigerbar vektorgraﬁk till ett mer
ﬂytande och ﬂexibelt kreativt arbetsﬂöde.
Ja, vem vet, det kanske smiskar såväl Illustrator som Photsoshop på ﬁngrarna?
Den som är nyﬁken på denna förmenta
killer application kan styra sin webbläsare till www.microsoft.com/downloads
och skriva ”Acrylic” i Sök-fältet.

Inga virus i
pälsen på Tiger
Och skulle det förmodan komma
några, så har det stora antivirusföretaget McAfee nu uppdaterat sin
Virex, som är avsedd för företagsbruk, så att virusavdödning funkar
på Apples Tiger.Trots uppdateringen
saknar Virex fortfarande möjlighet
att skanna inkommande och utgående e-post vilket företagets tidigare
versioner har kritiserats för. Enligt
McAfee är detta dock en funktion
som kommer att läggas till i framtiden trots att det inte ﬁnns något
större behov för den för företag.
www.mcafee.com

Pratar du mycket i telefon över Internet?
Då kanske ett Skype-verktygsfält i Internet Explorer kan vara något för dig.
Du får då en genväg till din internettelefoni utan att gå en omväg via själva
Skype. Programmet känner automatiskt
igen Skype-namn och telefonnummer på
nätet och gör så att du bara kan ringa
upp dem med ett enda musklick.
Skype Toolbar for Internet Explorer
1.0.95 är fortfarande i betastadiet, men
tillräckligt stabil för att släppas ut. Det
är på engelska, gratis och för Windows.
www.skype.com/products/skypetoolbars/

Internettelefoni
på Claes Ohlson
Telefontillverkaren Doro erbjuder tillsammans med Skype-konkurrenten
Woize ett nytt paket för gratis telefoni.
Woize Ready-paketet kostar cirka 350
kronor och består av Doros ip-telefon
och programvara från Woize som gör
att man via bredbandsnätet kommer ut
på det vanliga telenätet till en lägre kostnad. Inom Sverige kostar det 15 öre per
minut dagtid och 10 öre övriga tider.
Företaget har huvudkontor i London
och utvecklings- och supportavdelning
i Luleå. Paketet säljs bland annat på
Claes Ohlsson.
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Samarbete uppskattas
av Norge, Finland och Sverige
Ett samlat gäng
med Oslofjorden i
bakgrunden. Fr.v.
Erik Mathiesen,
Lars-Erik Karlsson,
Hans-Erik Forssten,
Kurt Engberg
och Sven Seger.

Nordisk samarbetskommitté, NATS, är ett samarbete mellan broderorganisationerna i respektive land. Värdskapet alternerar mellan länderna. I år stod Norsk Faktorforbund värd för en NATS-träff i Oslo.
Nordiska samarbetskommitténs möte
den 19-21 augusti 2005 var i Oslo
och Ledernas hus, som Norsk Faktorforbund förvaltar. Det var tre ﬁna och
mycket intressanta dagar. Deltagarna
ﬁck bland annat se Oslo uppifrån Holmenkollen med Oslofjorden i bakgrunden, det var som ett fantastisk vykort.
Vi upplevde också det nybyggda Oslo
nere vid hamnen, ett gigantiskt bygge.
Under själva mötet diskuterades många
intressanta gemensamma frågor.
Sven Seger från Mediaunioni MDU
r.y.:s i Finland informerade om det allmänna ekonomiska utvecklingen under
2004 i Finland. Bruttonationalproduktionen var cirka 3 procent, motsvarande
inom EU var 2 procent. Industrivolymen steg i hela industrin med 4,2 procent. Graﬁska industrin steg med dryga
2 procent.
Under år 2004 fortsatte värdet på
reklam att stiga. Mediareklamens värde
var drygt 6 procent högre än föregående
år, och mest steg nätreklam, televisionoch utereklam. Värdet på exporten fortsatte att sjunka, den sjönk med cirka
4 procent, men däremot steg volymen
med drygt 6 procent. De nordiska ländernas och Storbritanniens export steg
mest. Böckernas export sjönk med 20
procent, tidningarnas förblev som tidigare och reklamtryckalstrens export
steg med 10 procent. De tryckta pro-
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dukternas import steg fortsättningsvis
med ca 11 procent. Tillväxten var från
Sverige, Danmark och Spanien då närmast inom tidskriftssektorn. Däremot
sjönk importen från Estland. Införsel av
graﬁska produktionsanläggningar och
–maskiner sjönk med ca 20 procent, en
ökning var det endast inom pre-pressområdet. Enligt arbetsministeriet har
antalet arbetslösa stått på samma nivå
i jämförelse med föregående år. Från
förlagsverksamheten har personalinskränkningar varit ca 1 procent och från
industrins verksamhet ca 2 procent eller
i snitt med 1,3 procent. Mediaunioni
MDU arbetslöshetsgrad är 9,3 procent.
Arbetslösa medlemmar var 154 och
medlemsantalet för hela förbundet var
2.655. Under verksamhetsåret slöt sig
40 nya medlemmar till förbundet.
Hans-Erik Forssten informerade
att exportindustrin går bra. Framför
allt stål- och verkstadsindustrin vars
goda resultat under 2004 resulterat i
mycket höga aktieutdelningar under
2005. Prognoserna för 2006 pekar på
fortsatt bra utveckling för svensk export. Den öppna arbetslösheten väntas
uppgå till 5,7 procent under 2005 för
att sedan sjunka till 5,5 procent 2006.
Timlönen väntas öka med 3,4 procent
i år och 3,6 procent under 2006. Inom
GMfs avtalsområde ligger den genomsnittliga löneökningen på cirka tre pro-

cent 2005. Läget för graﬁsk industri i
Sverige är fortsatt tuff. Inom GMf har
vi en arbetslöshet som i maj uppgick
till 6,51 procent. Siffran är den högsta
bland Ledarnas 24 föreningar och GMf
har legat i topp sedan ett par år tillbaka. En topplacering som vi naturligtvis
inte känner någon glädje över. Vår egen
organisation och dess utveckling har efter en uppgång i medlemsantalet 2003
tvingas konstatera att under 2004 har
medlemsantalet återigen minskat. Den
31 december uppgick antalet medlemmar till totalt 2.655 varav 1.866 aktiva
och 769 passiva. Under året har 165
nya medlemmar vunnit inträde i GMf
och 222 har lämnat oss, varav 29 har
avlidit. Antalet aktiva medlemmar har
minskat med 27 och passiva med 30.
Som vi alla känner till kan det sjunkande medlemsantalet ses som en spegling
av den graﬁska branschens utveckling.
Erik Mathiesen från Norska Faktorforbund var bekymrad för framtiden i
Norge för förbundet, de var nu bara 54
stycken aktiva medlemmar och funderar
på att slå ihop de passiva med de aktiva.
De som är medlemmar trivs mycket bra
så man vill inte slå ihop med någon annan organisation och tycker att det är
viktigt med nordiska samarbetskommittén som man har ett moraliskt stöd ifrån
och vill att detta samarbete ska fortsätta. Alla deltagande organisationer vill
ha ett fortsatt samarbete, så under 2006
är det Sverige som har värdskapet.
Lars-Erik Karlsson
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Norrland har valt
ny ordförande

Ett lag med tjejer. Fr.v. Maritha Esperstrand, JBerna Ternström och Lena Svennås
slår ut på bana ett.
Lars Karlsson är ny ordförande i Norrland avd 512.
Avdelning 512 Norrland valde en ny
ordförande efter Hans-Erik som suttit
på posten som ordförande sen 1989 således i 16 år. Vår nya ordförande heter
Lars Karlsson och kommer från Luleå.
Han presenterade sig och berättade om
sig själv och sin bakgrund. När det gäller föreningsarbete så är han ingen nybörjare. Han har suttit med i graﬁska
fackförbundet tidigare och vet vad som
gäller.
Leif Lindholm

Valuta för pengarna?
GMf Stockholm hade ett av sina medlemsmöten tisdagen den 30 augusti på
söder i Stockholm
Vi träffades vid minigolfbanan Tantolunden och spelade golf. Det var nervösa och förväntansfulla medlemmar
som ﬁck vara med om en fantastik ﬁn
sensommar dag med varmt och soligt
väder. Resultaten i själva spelet var av
varierande slag. De som slog minst slag
och därmed inte ﬁck valuta för pengen
hamnade under 50 slag, medan de som
verkligen ﬁck valuta för pengarna hamnade på över 90 slag.

Men alla ﬁck sig en underbar trevlig
kväll som efter golfen avslutades på den
anrika restaurangen Söderport med diskussioner om den graﬁska branschen,
golfspelets svåra konst och sist med inte
minst avnjuta en enkel måltid med trevlig närvaro. När vi sedan var tvungna
att skiljas för den gång, så lovade vi varandra att vi ses vid nästa medlemsmöte
och hoppades att ﬂer av våra kollegor
skulle förstå glädjen och nyttan av att
träffas och umgås vid dessa tillfällen.
Lars-Erik Karlsson

Konsten att kunna angöra Trygghetsrådets brygga
Tidigt på morgonen lördagen
den 3 september, dimslöjorna
dansade på de nyskördade ängarna söder om Svedala. Den
vemodiga morgonsolens ljus,
påminner oss redan om att hösten är här.
Bilfärden går mot Trelleborg
där 32 morgonpigga GMf:are
mötte upp för att gå ombord
på färjan Trelleborg, med kurs
mot Sassnitz.
Samtidigt som färjan kastade
loss, pekade ordförande KarlErik Andersson snabbt ut kompassriktningen till ett generöst
frukostbord. Vi lät oss väl smaka och förbundsordföranden
Hans-Erik Forssten berättade
om den förestående kongressen
2005 i Helsingfors.
Mätta och belåtna ﬁck vi fem grupparbetsuppgifter att diskutera och redovisa inför eftermiddagen, som vår ombudsman Rolf Johansson hade satt ihop,
från den verklighet han mött i sitt arbete
med våra medlemmar.
Ett kortare strandhugg i Sassnitz gav
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oss möjlighet att skaffa lite stimulerande
”mediciner” och andra nyttigheter till
höstens analkande storhelger.
Väl ombord med kurs mot Trelleborg tog ombudsmannen oss på ett oroligt arbetsmarknadshav av grynnor och
skär, som respektive arbetsgrupp ﬁck
redovisa. Här fanns en hel del ”svarta

hål” i arbetsmarknadens lagstiftning, som medförde att, om man
ej såg upp, lätt hamnade utanför
både sjukpenning och a-kassa.
Vad drog vi för lärdom av
dessa exempel?
Jo, skriv aldrig på en uppgörelse med arbetsgivaren innan
du har kollat med ombudsmannen. Du är aldrig längre bort
ifrån honom än telefonen. Han
hör av sig inom två timmar, efter
att du framfört ditt ärende.
En kopp kaffe på soldäck i det
ﬁna höstvädret och en pratstund
med kollegorna om gamla episoder i graﬁska branschen, gav
många muntra skratt och kommentarer. När tiden går fort, har
man trevligt, så plötsligt låg vi till
kaj i Trelleborg hamn. Åter igen
en lärorik och allmänt uppskattad dag
med GMf, Malmö där vi ﬁck lära oss,
hur man angör Trygghetsrådets brygga.
Vid pennan
Claes-Göran Dysenius
avd 510, Malmö
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Mediakrypto nr 3 -05

Här kommer något att bita i för alla kryptoälskare
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.
Förra numrets lösning ﬁnns på sidan 9.
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Namn................................................................................................................
Adress ..............................................................................................................
Postadress ......................................................................................................
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

Grafiska Medieförbundet
föreningar i landet

Norrlands GMf;
Lars Karlsson
Tel. 0920-37627,
Mobil: 0705-437627

Dalarna GMf;
Sture Nyström
Tel. 023-16398

GMf;Västmanland-Södermanland
Rolf Werne Tel. 021-815540
Mobil: 073-6844618
GMf/Närke – Värmland;
Kjell-Arne Isulv
Tel. 019-155092,
Mobil: 070-6008488
Västergötlands GMf;
Arne Ålebring
Tel. 0515-723215,
Mobil: 0703-400032
Göteborgs GMf;
Hans-Ove Kruppke
Tel. 031-571841,
Mobil: 070-5204716

Helsingborgs GMf;
Leif Pettersson
Tel. 042-248100,
Mobil: 070-6246688

Gävle GMf; Anders Hurtig Tel. 026-198147
Uppsala GMf; Bo Lundén Tel. 018-372 140
Stockholms GMf;
Lars-Erik Karlsson
Tel. 08-7243042
Medieledarna
Johan Lindén
Tel. 08-7843592
Östergötlands GMf; Gerhard Dreilich
Tel. 013-316043, Mobil: 070-8666278
Nässjö GMf; Göte Bernström Tel. 0380-79600

Ljungby GMf; Yngve Eriksson tel 0372-85165

Malmö GMf; Karl-Erik Andersson
Tel. 040-6788011 eller 040-385968

