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Ta makten
över dina
tankar
Nu är vi på väg mot en vacker och underbar
höst i Sverige (att tänka positivt är bra) och jag
funderar på vad det är som driver oss ledare
och specialister i Grafiska Medieförbundet att
utveckla och driva på så att branschen i framtiden har de specialister och ledare som krävs
för att den skall leva vidare på ett bra sätt. Det
finns inget säkert svar på hur det ledarskap ser
ut som kommer att forma den framtida utvecklingen av samhälle, företag och organisationer.
Vi vet att framtidens ledare och specialister
kommer att leda nya generationer med attityder och värderingar som kan skilja sig från
dagens. Arbetsglädje är och kommer att vara
en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats.
Resurserna för tjänsterna kommer inte att öka
och kunderna ställer samtidigt allt högre krav
på kvalitet, service och valfrihet. Detta kräver
ständig anpassning och utveckling av organisationen mot lagarbete, projektinriktat arbetssätt
och nätverksorganisering.

drygt 3 000 personer under det senaste året.
Växande företag har svårt att hitta kvalificerad
arbetskraft. Det är inte ovanligt att vi måste
söka i hela landet efter rätt kompetens, säger
biträdande chefen på arbetsförmedlingen i Piteå. Om någon sagt detta för bara två år sedan
skulle man inte tro att det var en möjlig utveckling i Norrland.

Tankens makt har alltid fascinerat mig. Ofta
möter jag människor som lyckats förändra
sina liv på djupet, helt enkelt genom att de har
förändrat sitt sätt att tänka. Man kan tänka sig
till ett bättre liv. Det vet jag av erfarenhet. Om
du får din hjärna att arbeta med dig istället för
mot dig, är du kapabel till så oändligt mycket
mer. Naturligtvis sker det inte över en natt. Men
det går. Vissa människor tycks ha tumme med
livet. Deras framgångar varar lite längre, och
motgångarna tycks aldrig lika svåra som alla
andras. Man kan inte låta bli att undra varför.
Är det tur, medfödd talang, eller kan dessa utvalda helt enkelt
”Ofta möter jag
något vi andra inte kan? Svaret
Den snabba teknologiska utär väldigt enkelt. Hemligheten
vecklingen innebär att olika ad- människor som
i hur man ser på saker.
ministrativa system kan utnyttlyckats förändra sina ligger
Om man låter sig blockeras av
ja modern informationsteknik.
de problem man möter, eller om
Detta möjliggör decentralise- liv på djupet, helt
man försöker se möjligheterna i
ring av arbetslivet och att vissa
alla situationer.
arbetsuppgifter kan utföras från enkelt genom att
Hjärnan är enastående. Den är
hemmet. Morgondagens ledare de har förändrat sitt
mer kapabel än någon dator,
och specialister kommer att vilmen tyvärr är den inte speciellt
ja ha ökade möjligheter att på sätt att tänka.”
användarvänlig. Det medföljer
ett bra sätt kunna kombinera
arbete, familjeliv och personlig utveckling. Det inte någon manual och den enda som kan prokommer att innebära ökade krav på att kunna grammera den så att den fungerar på ett sätt
arbeta flexibel arbetstid olika intensivt under som är positivt för dig, är du själv.
perioder av året eller anställningstiden. Ökade
miljökrav är en annan förändring och attrak- Tanken påverkar oss såväl positivt som negationskraften hos framtida arbetsplatser som tivt. Hur vi tänker och ser på oss själva och
troligen kommer att påverkas av organisatio- vår förmåga påverkar oss i allt vi gör. För att
utveckla oss själva, branschen och Grafiska
nens eller företagets miljöpolitik och etik.
Medieförbundet med dess ledare och specialisVi behöver lika många kvinnor som män på ter i rätt riktning måste vi alltså tänka positivt
alla nivåer, framtidens ledare och specialister och inte låta oss blockeras av de problem vi
måste möta utvecklingen framöver i en tid då möter utan tänka på de möjligheter som finns
prognosen pekar på att det kommer att vara i framtiden. En trevlig och positiv höst önskas
brist på kompetent och välutbildad arbetskraft. er alla.
Den senaste forskningen pekar på att framgångsrika företag leds av chefer som betonar
vikten av energi, entusiasm och kreativitet hos
sin personal. Jag läste i tidningen nu på morgonen att Norrbotten har fått brist på arbets- Lars-Erik Karlsson,
kraft. Antalet som arbetar i länet har ökat med gmf101@spray.se
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De senaste åren har Edita i Stockholm
haft sitt arktryckeri i Västerås.
– Det fungerar förvånansvärt bra och
är egentligen aldrig något problem, säger
Gunnar Persson, innesäljare och kalkyla
tor på Edita House i Stockholm.

11 mil till tryckeriet
Visst saknar han och de andra anställda
den där pulshöjningen när pressarna
mullrar igång.
– Jag hade vant mig vid att ha tryckeriet i huset under 25 års tid. Det jag saknar mest är slamret från tryckpressarna
och att man kan gå ut och titta på jobben direkt, berättar Gunnar Persson.
Gunnar Persson kom från Norstedts
Tryckeri då produktionsenheterna slogs
ihop tillsammans med Ljunglöfs tryckeri, Västra Aros Tryckeri och all tryckning flyttades till Västerås vid millennieskiftet.

Tolka på olika sätt

I början kunde det också bli någon enstaka miss i kommunikationen mellan
Stockholm och Västerås. Det kan lätt
bli fel – det vet alla som försökt förklara
något i detalj per telefon. Idag finns rutin och erfarenhet som eliminerar den
risken.
– Ja, igår satt jag till exempel i videokonferens under en och en halv timme
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med en kollega i Västerås. Vi har bra
ljud och bild. Då ser man reaktionerna
hos den man pratar med så att vi kan
ställa kontrollfrågor.

Disciplinen ökar

Tekniken har utvecklats. Och vi människor. Gunnar Persson berättar om sin
tid på Tiba då det var större risk att det
skulle bli problem. Vid telefonmöten
med bolaget i Malmö pratade alla samtidigt och det kunde vara svårt att få grepp
om vad som faktiskt skulle göras.
– Nu som då handlar det om att vara
tydlig och tala om vad man vill ha.
Två gånger om dagen går budbilar
som kan köra ut digitala provtryck i
Stockholm. Annars stäms det mesta av
via pdf:er.
– Det finns projektledare i Västerås
som tar hand om hela arbetet och bevakar alltihop. Det fungerar utmärkt.
Inte ens när kunderna står och stampar för att de snabbt vill ha jobbet gjort
anser han att det är något större problem

med att ha trycket på annan ort.
– Enda problemet kan vara vid fullbeläggning.

Spåra alla aktiviteter

Gunnar Persson förevisar produktionsplanen i sin dator. Alla kan se exakt var i
produktionskedjan ett jobb befinner sig.
Det framgår också när kunden godkänt
ett provtryck eller om jobbet är på väg
genom efterbehandlingen.
Edita Västra Aros finns i Edita
House på Kungsholmen i Stockholm,
egentligen ganska centralt, men Igeldammsgatans ena sida domineras av
ett stort trädbevuxet berg som nere
på gatan ger känslan av att här slutar
Stockholm. Känslan försvinner dock
fort uppe i Editas lokaler där höghusen
bakom berget syns genom fönstren. I
de spatiösa lokalerna jobbar anställda
i flera av de företag som ingår i Editakoncernen. Stämningen känns lugn den
fredagsförmiddag då Media Grafica är
på besök.
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Det perfekta presenttipset:

Gör din egen bok
Ett spännande område inom Edita är
Gör Din Egen Bok. Tänk att kunna
överraska på bröllopsdagen med en fin
bok där du valt ut bilder och händelser
som betyder mycket för just er. Eller ge
den som går i pension efter 30 år ett minne från alla jobbarkompisarna. Eller din
egen drömresa i text och bild.
På sajten www.gordinegenbok.se får
du hjälp med det du behöver för att producera en egen bok. Allt du behöver är
en idé, digitala bilder och texter (eller
så utnyttjar du skrivhjälpen). Du väljer
svart eller 4-färg, hårda eller mjuka pärmar. Kostnaden är inte större än en bok
i bokhandeln.

Omväxling förnöjer

Vid ett av skrivborden huserar Gunnar
Persson. Han jobbar med att kalkylera,
lämna offerter på produktioner, åker ut
till kunder och hjälper till med exempelvis pappersval. En hel del resor blir det
också till Västerås – senast lade han en
hel dag tillsammans med projektledaren
där på att planera hur ett komplicerat arbete skulle tryckas för att få bästa möjliga ekonomi.
– Ja, det var en författningssamling
på 2000 sidor som skulle tryckas i 59
olika häften – då gäller det att inte få för
mycket spill. Pagineringen var också en
utmaning. En sådan här stor produkt går
inte att diskutera per telefon – det skulle
vara helt omöjligt.
Just den här variationen av arbetsupp
gifter är det Gunnar Persson gillar bäst
med sitt jobb.
– Jobbet är oerhört omväxlande. Det
är aldrig ett projekt som är ett annat likt.
Utmaningen ligger i att hela tiden försöka bli bättre på det jag gör. Det är det
som känns svårt som man kan lära sig
något av, säger han.
Uppenbart tycker Gunnar Persson
om att ha många järn i luften. Han är
också skyddsombud och ingår i företagets arbetsmiljögrupp där till exempel
ombyggnader av lokalerna och ergonomi diskuteras. Utöver det valdes han in
i bolagsstyrelsen som personalrepresentant och ska i höst gå PTK-utbildningen
för bolagsstyrelserepresentanter.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
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Edita-koncernen
Ingår sedan 2001 i den finska tryckerikoncernen Edita Oyj som ägs av
den finska staten. Edita i Sverige består
bolagen:
Edita Sverige
Edita Västra Aros
Edita Bobergs
Edita Communication
Antal anställda i Sverige: 220
Omsättning i Sverige 2006: 300 Mkr

Faktaruta:
Namn: Gunnar Persson
Titel: innesäljare/kalkylator
Arbetsplats: Edita Västra Aros
I branschen sedan: 1974
Surfar: Letar information om
leverantörer och kunder. Går oftast
snabbare att söka t ex ett postnummer på nätet än att ringa kunden.
Läser: Inte så mycket – någon
deckare ibland.
Årets semester: Hann med tre
semestrar i år; Barcelona, Småland
och nu senast en tripp till Frankrike
och Tyskland.
Familj: Fru, inga barn.
Fritid: Bor i hus som tar en del tid,
gillar att vara ute i skog och mark.

Produkter och kuriosa
1. Nyligen valde Regeringskansliet Edita
som tryckpartner för Statens offentliga
utredningar och Departementsserien under minst två år, vilket är värt ungefär 10
miljoner per år.
2. Världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidningar, producerades av Edita
Publishing fram till årsskiftet 2007. Numera är det en webbtidning hos Bolagsstyrelsen.
3. Andra produkter som trycks på Västra Aros är:
• Katalogen för Stora Kvalitetsauktionen.
• Les Prix Nobell, där nobellpristagarna
beskriver sig själva och sin upptäckt.
• Stockholm Skridskoseglarklubbs tidning ”Isbiten” är en av många tidningar.
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Mer pension
till dig själv!

Ombudsmannen har ordet:

Förhandlingar pågår
I förra numret lovade jag att återkomma
om hur arbetet med kollektivavtalen
fortskrider. I juni tecknades det första
kollektivavtalet med Medie- och Informationsarbetsgivarna, MIA. Ändringarna i de allmänna villkoren innebär att
avtalet nu även omfattar tjänstemän upp
till 67 år. Är man över 67 år kräver rätten till sjuklön efter arbetsgivarperioden
särskild överenskommelse och uppsägningstiden är en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen. Följaktligen
blir det heller inte någon förlängd uppsägningstid för tjänstemän över 65 år
som varit anställda mer än 10 år.
Vidare jämställs nationaldagen med
1maj, Kristi himmelsfärdsdag etcetera
vad gäller ersättning för förskjuten arbetstid och jourtid samt beredskapstjänst. Skulle nationaldagen infalla på en
lördag eller söndag kompenseras detta
med en annan ledig dag utan löneavdrag. Det blir också högre föräldralön
för tjänstemän som har varit anställda
hos samma arbetsgivare under fyra år i
följd.
Inom MIA har en arbetsgrupp tillsatts
för att utforma ett tillämpningsavtal som
ska stödja införande och genomförande
av löneprocessen inom Ledaravtalet.

se får du en försmak av Ledarnas nya
grafiska profil. Webb-sidan håller på att
byggas om och ska lanseras i juni 2008.
Den får en helt ny struktur och blir förhoppningsvis lättare att hitta i. Kansliet
har också omorganiserats sedan den
första juni, vilket har inneburit att undertecknad har tagit över chefsansvaret
för den grupp av ombudsmän som är ute
och förhandlar på ”fältet”. Alltså kommer jag så småningom släppa uppdraget
att vara GMf:s ombudsman.
Just nu pågår ett arbete med att se
över hur servicen till föreningarna ska
organiseras och tills detta är klart kommer jag att ha kvar föreningsansvaret.
Avtalsansvaret är däremot klart och
Claes Blomgren kommer att ta över
avtalsansvaret för GFF, TU och MIA.
Claes har arbetat som förhandlande ombudsman på Ledarna sedan maj i år och
kommer närmast från ICA där han arbetat brett med personalfrågor, inte minst
arbetsrätt och avtalstolkning. Han har
också varit ICA:s representant i arbetsoch samverkansgrupper med Svenska
Handelsarbetsgivarna.
En skön höst önskar jag er alla!

På Grafiska Företagens Förbund, GFF,
har förhandlingar inletts med i princip
samma yrkanden från oss som för MIA:s
område. Förhandlingarna beräknas vara
klara i mitten av oktober. I samband
med detta ser vi också över avtalstexten
på Huvudavtalet om lönebildning. Vårt
syfte är att få en mer praktiskt inriktad
text kring hur man på arbetsplatsen kan
jobba med löneprocessen.

Sega löneförhandlingar inte
bara i Sverige

Med Tidningsutgivarna, TU, har vi ännu
inte inlett några förhandlingar. Vi har,
tillsammans med Journalistförbundet
och HTF, träffats ett antal gånger under
våren för att hitta ett sätt att få regelverket kring Pressens Pensionsfond att
likna nya ITP:n. Nu har de mötena legat
i träda på grund av konflikten mellan
Journalistförbundet och TU, men eftersom konflikten är över förväntar jag mig
att de mötena kommer igång inom kort.
Målet var att ha allt klart till årsskiftet,
vilket jag nu tvivlar på är möjligt. Alla är
dock överens om att det är bättre att låta
processen ta tid och att det blir bra än att
hasta på och få till något halvdant.
På Ledarnas kansli är det en hel del på
gång. Om du går in på www.ledarna.
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Du som har gjort ett ITPKval före den 1 juli 2007 kan
genom att göra omval placera din framtida ITPK i ett
försäkringsbolag med lägre
avgifter och därmed förbättra din ålderspension.
Jämför därför avgiften i det
bolag där du har din ITPK
idag med avgifterna i de
nya produkterna.
Även om det försäkringsbolag du har valt att
placera din ITPK-premie i
är ett av de bolag som finns Gör ett nytt ITPKmed bland de nya upp- val så får du del
handlade försäkringsbola- av de nya lägre
gen måste du ändå göra ett avgifterna.
omval för att få de nya låga
avgifterna.
De nya upphandlade bolagen är
Alecta, AMF Pension, Länsförsäkringar,
Moderna försäkringar, Nordea Liv &
Pension, SEB Trygg Liv, Skandia Liv och
Swedbank Försäkring. Också Skandia
Link och Handelsbanken Liv har sänkt
sina avgifter.
Mer information om de nya upphandlade bolagen finns på Collectums
webbplats www.collectum.se. Här kan
du också beställa blankett för omval och
lista över dina tidigare gjorda ITPK-val.

Annica Söderberg
annica.soderberg@ledarna.se

I Tyskland startade Verdi i år sina
löneförhandlingar för 180.000
medlemmar inom grafisk industri
den 28 mars. Förutsättningen var
att man kunde peka på 10 procents
produktivitetsökning de senaste två
åren men löneutvecklingen hade
bara varit en procent de senaste
fyra åren. Löneökningskravet sattes därför på 6.5 procent.
Förhandlingarna blev mycket
långdragna och kantades av många
punktstrejker.
Förhandlingarna avslutades sedan den 7 juni och resulterade i
ett centralt avtal som blev två-årigt
med 5.1 procent i löneökningar.
Vid de lokala löneförhandlingarna har man i företagen rapporterat
4.6 procent för ett tvåårigt avtal.

Fotograf: Magnus Pehrsson
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Ny gemensam tryckpress
för norrbottenstidningar
Nybildade Norrbottens Media investerar 75 miljoner i en ny tryckpress
som troligen ska trycka de tre tidningarna Norrbottens-Kuriren, NSD och
Piteå-Tidningen.
Norrbottens-Kuriren ska byta sitt
större Berlinerformat till tabloid. Enligt planerna ska den nya pressen
monteras och justeras in parallellt med
drift i den befintliga pressen. Till nästa
höst räknar Norrbottens Media med

att kunna starta tryckningen. Den nya
pressen kommer att ha en kapacitet på
cirka 40 000 tidningar per timme.
Vilka konsekvenser den gemensamma tryckningen kommer att få för
personalen är inte klart i dagsläget.
Redan nu står det dock klart att 27
tjänster på den administrativa sidan
försvinner på Norrbottens-Kuriren
och NSD i samband med att Norrbottens Media startar i oktober.

Tips för
dig som
jobbar
skift

Flera konkurser och varsel
Trots högkonjunkturen och rapporter om fullbelagda pressar har
några tryckerier tvingats i konkurs.
I Landskrona fick de 21 anställda
på XRT Stridhs tryckeri veta att företaget de arbetade på var försatt i
konkurs när de kom tillbaka efter
semestern. En månad senare var
konkursen ett faktum då försöken
att hitta nya intressenter visat sig
omöjliga. Också ett tryckeri i Linköping, Affärstryck, har under hösten försatts i konkurs.
I september varslade Elanders
om uppsägningar på grund av omorganiseringar och effektiviseringar
av produktionen. När omorganiseringen är klar ska alla enheter inom
Elanders ingå i ett och samma bolag. Samtidigt byts maskinparken ut

vid de flesta anläggningarna. Totalt
har 36 anställda, varav 31 på kollektivsidan, varslats vid Elanders
AB i Sverige. MBL-förhandlingar
pågår.
Danagårds Grafiska i Ödeshög
varslar 13 personer om uppsägning då bokbinderiet ska flyttas till
underleverantören Bokbindaren i
Linköping. Några av de anställda
har redan erbjudits nytt arbete där.
I samband med att företaget inom
kort väntas investera 30 miljoner i
nya maskiner kan ytterligare personer komma att sägas upp.
Backemarks Grafiska i Älmhult
planerar att flytta större delen av
företagets packning till Asien och
varslar ett 20-tal anställda på kollektivsidan om uppsägning.

Höstbudgeten 1:

Höstbudgeten 2:

Sjukpenningen
minskas

Förändringar
i a-kassan

Några av de förändringar som regeringen aviserar i höstbudgeten gäller ersättningar för den som är sjukskriven.
Regeringen vill ändra beräkningen av
den sjukpenninggrundande inkomsten
(SGI) så att den baseras på ett genomsnitt av tidigare inkomster. I avvaktan
på ett sådant förslag föreslås att den
sjukpenninggrundande inkomsten ska
multipliceras med 0,97 vid beräkning
av dagersättning från och med 1 januari 2008. Enligt regeringens egna
beräkningar kan förslaget innebära en
minskning av ersättningen med som
mest cirka 390 kronor per månad.
Samtidigt föreslår regeringen ett tak för
sjuklönen. Om ersättningarna från försäkringskassan och avtalsförsäkringar
tillsammans uppgår till mer än 75 procent av lönen ska sjukpenningen sänkas
för de som varit sjukskrivna i ett år.

Den som blir arbetslös kan räkna
med att få ytterligare två karensdagar
om regeringens budget går igenom.
Förändringar väntar också de som
arbetar deltid och kompletterar med
a-kassa. Dagens regler gör det möjligt att vara deltidsarbetslös under
lång tid – upp till närmare sex år för
den som får ersättning en
dag i veckan. Nu vill regeringen ”minska
överutnyttjande
och minska risken att hamna
i
permanent
inlåsning i deltidsarbete” genom
att begränsa antalet
ersättningsdagar till
75 vid deltidsarbetslöshet.
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Ska jag som har nattskiftet
äta frukost innan jag sticker
till jobbet?
Hur mycket behöver jag sova?
Vilka hälsorisker behöver jag
vara uppmärksam på?
Svaren finns i skriften Dag & natt – handbok i
skiftarbete. Boken tar upp den forskning som
finns om hälsoeffekterna vid
skiftarbete. Grafiska Miljörådets ambition är
att boken ska vara ett användbart verktyg för
att skapa och vidmakthålla god
arbetsmiljö på de företag som tillämpar skiftarbete.
”Vi hoppas att de tips, goda råd och bra
exempel som finns i boken ska öka insikten
om hur viktigt det är att man
anpassar produktionen till människans förutsättningar vid olika typer av skiftarbete”,
skriver författarna i förordet till boken.

Du kan rekvirera boken utan
kostnad genom e-post till:
annica.soderberg@ledarna.se.
Ange att det gäller Dag&natt samt din
adress.
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Grafisk kokbok
förnyar sin receptsamling

Varje kapitel inleds med
en fruktbild.

Handböcker i grafisk produktion har säkert funnits lika länge som pro
duktionen själv. När originalframställandet flyttade in i datorn föddes
begreppet desktop publishing och en oerhörd mängd manualer såg da
gens ljus.
Version ett föddes 1999 efter en mer
än tvåårig graviditet och själva befruktningen kan sägas ha ägt rum när de tre
KTH-studenterna Kaj Johansson, Peter
Lundberg och Robert Ryberg under sin
studietid till civilingenjörer i Grafisk teknik blev överens om att mängden manualer behövde reduceras – det borde räcka
med en enda bok. Grafisk kokbok vann
Publishingpriset 1999 och nu är det alltså dags för den tredje inkarnationen och
vem vet – eftersom den på dataprogramvis begåvats med ”.0”-benämning så
kanske författarna tänker publicera fria
decimaluppgraderingar på sin webbsajt?

Ett grafiskt förändringsdecennium

När det gäller bokens innehåll tänker
man inte så mycket på att snart tio år
förflutit sedan dess ursprungliga koncipiering – färghanteringen har förstås
förenklats en del och standardiserats än
mer, en del bildformat har minskat i betydelse och andra ökat och PDF har vuxit
fram som den mest betydelsefulla originalbäraren, men annars är det i stort sett
samma produktionsflöde som beskrivs,
och märkligt vore det annars eftersom
det ju fortfarande är samma teknik, om
än ordenligt elaborerad.
Nej, ett grafiskt förändringsdecennium märks mest när man läser författarnas redogörelse för hur boken gjordes;
det är helt enkelt ett paradigmskifte som
skett. I slutet av 90-talet regerade fortfarande Macintosh på byråerna, Quark
Xpress var produktionspresident och
Word (liksom allt annat från Microsoft)
var inte ens ett dåligt skämt. Nog för att
man använde det senare för att skriva in
text med, men mest av kompabilitetsskäl
på mycket låg nivå.
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Microsoft och Adobe härskar

Den här gången har boken gjorts i blandad Mac- och Windowsmiljö, Word
hade ett stort ansvar på manusstadiet,
till och med typografimallarna definierades där och Excel användes som
databas och nav i språkhjulet (boken
förbereddes redan på manusstadiet
för översättning till en mäng olika
språk) för att sedan fungera som
exportör till XML. När det sedan
var dags att lägga ut text och bilder
i sidombrytningsprogrammet, så
hette inte detta längre XPress utan
Indesign. Illustrator och Photoshop
användes precis som då. Sammantaget illustrerar programanvändandet paradigmsskiftet: Microsoft
och Adobe behärskar även den grafiska
mjukvaruvärlden och Macintosh gör det
inte längre.

Gedigen encyklopedi

Det kanske inte är så intressant vilket
verktyg man använder för att få jobbet
gjort, bara det blir bra gjort. Detta gäller naturligtvis inte i första hand bokens
tillblivelse utan hela den grafiska skapelseprocessen. Innehållsmässigt är boken
samma gedigna grafiska encyklopedi som
den var redan i version ett och möjligen
ännu läckrare layoutmässigt. Vi lotsas
genom hela den grafiska produktionen
vilket innefattar grund(lig)kurs i hur
datorn fungerar, färglära, digitalt bildarbete, layout (förstås), prepress, papper,
tryck, efterbehandling och juridik.
Ska man nödvändigtvis klanka på
någonting i kokboken, så är det möjligen
språket. Det handlar inte om monstruösa
vidrigheter, men det finns en dragning åt
anglicism som naturligtvis är lätt förstå-

elig (programmen i datorerna inte bara
anglifierar begrepp som det redan finns
svenska ord för, de skapar också förstås
nya) och författarna kan ibland hemfalla
åt språklig slapphet. I det första fallet använder man – liksom tyvärr branschen
i stort – begreppet ”screentryck” istället
för ”serigrafi”, i det senare menar man
i kapitlet, eller ska man kanske referera
till ”paragrafen”, eftersom den har ett
nummer, 9.11.2, att ”det gäller därför
att ha lagom mängd färg för det papper
man trycker på”. Begreppet ”lagom”
hör inte hemma i en kokbok av något
slag, det gäller naturligtvis att ha rätt
mängd färg.
Men det här är anteckningar i marginalen som inte förtar det huvudsakliga
intrycket att den tredje grafiska kokboken innehåller en förbannat bra mängd
förnyade recept.
Ingemar Härd
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Ta kontroll över
ditt skrivbord!
Drunknar du återigen i nya högar på skrivbordet efter den gigantiska
upprensningen i somras? Du är inte ensam.
Det påstås att det tar en halv timme av
din tid varje dag att leta rätt på papper
om du har ett stökigt skrivbord. Det blir
ganska mycket tid varje månad som du
istället kan lägga på något roligare eller
mer produktivt.
De flesta har en rejäl rensa-röran-påjobbet-dag före semestern. Det är den
där dagen som du bittert ångrar då du
kommer tillbaka utvilad efter semestern
med ett tydligt minne av att du gjort viktiga anteckningar som förpassades till
runda arkivet för en månad sedan. Eller
när du inte kommer ihåg det där busbra

var sitt håll? Ta en fikarast och diskutera
hur ni vill spara allmänna gemensamma
papper. Det kanske räcker med att döpa
en mapp till policy så kan de ligga där.
Organisationskonsulten Julie Morgen
stern menar att onödigt samlande av information innebär en ökad tyngd som
pressar oss både fysiskt, känslomässigt
och psykologiskt och hindrar oss från
att fatta snabba beslut och hänga med i
det allt högre tempot på dagens arbetsplatser.
Hemligheten bakom det välstädade
skrivbordet ligger i att rensa hela tiden.
Men då måste du ha ett bra system så
att det går fort och automatiskt – annars
blir bördan för tung och du trillar snart
tillbaka till dina högar.

Rör-inte-mer-än-en-gång-principen

När nu ditt skrivbord är lika blankt som
lacken på Frankfurtsalongen handlar det
om att inte skapa nya högar. Vilket är
lättare sagt än gjort. Det bästa är om du
klarar principen att endast håll en gång
i pappret.

Bästa städtipsen

systemet som du hittade på för att arkivera dina viktiga papper.
Det papperslösa samhället är långt
borta, i alla fall där jag arbetar. Men det
finns tekniska hjälpmedel som kan underlätta om du orkar hålla igång hela
processen. Det bygger på att du scannar
in viktiga dokument så att du kan spara
dem på en server istället för på skrivbordet. Nackdelen är att databasen lätt blir
lika ogenomtränglig som ditt skrivbord.
Lösningen är att skaffa dig ett logiskt
system. Att stapla allt i en hög och kasta
nerifrån när den kippar omkull är inget
logiskt system, även om det kan fungera
för all reklam som du eventuellt vill läsa
om du får tid. Varför inte lägga den direkt
i pappersinsamlingen? Om du skulle få
tid att läsa reklamen vet du var den finns.
Om någon har hunnit tömma pappersinsamlingen gäller den ändå inte längre…

Rensa ut

Har du tänkt på hur många identiska papper som du och dina kollegor sparar på

Media Grafica 3/07

Börja med att slänga:
• Inaktuella papper, gamla manualer och
kopior om orginalen finns inom räckhåll.
• Tidiga utkast av brev, artiklar eller
rapporter – spara bara den bästa.
• Osorterad post – äldre än tre månader.
• Värvningsfoldrar, broschyrer som du
inte är intresserad av.
• Material från konferensen som du redan tagit del av.
• Utskrifter från nätet, du kan notera
webbadressen.
• Inbjudningar. Bestäm om du vill gå
och kasta sedan.
• Mappar som du ärvt av din företrädare men aldrig använt kan du skicka
för arkivering.
•
Du vet själv vad du ska fylla i här.

Måste spara-högen

Utveckla en guide för arkivering. Kolla
upp vilka papper som måste sparas och
sätt in dem i en pärm eller hängmapp.

Guldkornen

Spara guldkornen på ett ställe – den där
tänkvärda checklistan från konferensen
eller brevet från den supernöjda kunden
som gjorde dig så glad.

Ett tips som kanske kan underlätta är att
skaffa minst tre brevkorgar som du ger
namn och märker i underkant.
1. Post-korgen
Här samlas din post och dina medarbetare kan lägga sådant som de vill att du
ska titta på. Den kan vara rejält tilltagen
men se bara upp så att högen inte växer
okontrollerat.
2. Rapport-korgen
Det du inte hinner läsa på en gång men
måste gå igenom.
3. Akut-korgen
Det du absolut vill hinna med under dagen eller så snabbt som möjligt.
Glöm inte bort det runda arkivet för
återvinning av papper bara för att du nu
har plats på skrivbordet. Se också till att
belöna dig själv. Gör något kul av den
tiden du sparat. Lycka till!
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
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Trygghetsrådet,TRR:

Uppsagda tjänstemän
får nytt jobb inom fem månader
fast jobb. Att det går snabAndelen uppsagda tjänstebare att hitta ett nytt bättre
män som får ett fast jobb
eller jämförbart jobb leder
ökar. 63 procent av de
till att färre väljer att stutjänstemän som under fördera eller starta eget, säger
sta halvåret 2007 fick ett
Carl-Gustaf Leinar, VD för
nytt arbete i Västra GötaTRR.
land fick en tillsvidareanDen
genomsnittliga
ställning, jämfört med 58
tiden det tar för en tjänsprocent under motsvarande
teman, som får stöd av
period förra året. Det visar
TRR, att hitta en ny sysselTRRs statistik för de tjänssättning är nu nere på fem
temän som organisationen
månader. Det kan jämföras
stöttat i Västra Götaland
med nästan dubbelt så lång
under det första halvåret
tid under lågkonjunkturen
2007.
– Fler tjänstemän hittar
TRR, ägs av Svenskt nytt jobb snabbare, säger 2000. Enligt TRR får i dag
även personer som sökt arNäringsliv och PTK, stöt- Carl-Gustaf Leinar, VD
bete under en längre tid ett
tar uppsagda tjänstemän för TRR.
nytt arbete.
till ny försörjning. TRR har
Hela 82 procent har fått en lika hög
undersökt hur 1 105 tjänstemän i Västra
Götaland under det första halvåret 2007 eller högre befattning, medan 18 procent
har gått vidare i arbetslivet efter uppsäg- fått en lägre. Sju av tio tjänstemän, eller
67 procent, i Västra Götaland fick dessningarna. Åtta av tio har fått nytt jobb.
– Den starka högkonjunkturen leder utom en lika hög eller högre lön på nya
till att fler uppsagda snabbt hittar ett nytt jobbet.

A-kasseutbetalningar
halverades på ett år
Utbetalningarna från a-kassan har
nästan halverats under ett år. I augusti betalades 1,6 miljarder kronor
ut i arbetslöshetsersättning och det
är över en miljard mindre än samma månad förra året.
Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen kan en del
av minskningen förklaras av den
starka efterfrågan på arbetskraft
och förändringarna i reglerna för
arbetslöshetsförsäkringen.
Ungefär 172 000 personer fick akassa under augusti. Det är 84 000
färre än under augusti i fjol. Den genomsnittliga ersättningen uppgick
till 553 kronor per dag, jämfört
med 587 kronor per dag för ett år
sedan.

Oförändrad tryckning
Tryckningen av tidningarna Elle och
Café kommer att ligga kvar hos Sörmlands Grafiska i Katrineholm. I augusti
köpte veckotidningsförlaget Allers den
svenska delen av franska magasinsförlaget Hachette Filipacci med tidningar
som Elle och Café. Köpet innebär dock
inga förändringar för Allers tryckeri i
Helsingborg i nuläget.
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Nytt bokrekordår:

Vi köper i snitt
10 böcker per år
Med en utgivning förra året på cirka 80
miljoner böcker slår bokbranschen nytt
rekord. Igen.
Enligt Svenska Förläggarföreningen
sålde föreningens 69 medlemmar fler volymer nya böcker än någonsin tidigare.
Försäljningen såväl ekonomiskt som när
det gäller antal exemplar har aldrig tidigare varit så stor som nu.
Det är främst internetbokhandeln som
hela tiden ökar sin andel av försäljningen, vilken nu uppskattas ligga närmare
20 procent av den totala marknaden.
I snitt såldes 5 300 exemplar av varje
bok. Tryckningen av böcker har dock
minskat och låg 2006 i snitt på 7.700
exemplar, vilket är något färre än 2005.
Trots det fortsatte förlagens lager av
böcker att öka. Lagren har inte varit så
stora någon gång de senaste 25 åren.

GFF slår ett slag för
trycksaker

Också Skogsindustrierna värnar om det
tryckta ordet.

Power of Print är en ny webbplats där
GFF samlar fakta och information om
det tryckta mediet. Här finns goda argument för det tryckta mediet samt information och inspiration. På sikt kommer hemsidan att erbjuda säljstöd i olika
former.
Just nu kan du hitta GFFs och Skogsindustriernas brandtal för att trycka tidningar sedan Canal+ aviserat att de lägger ner sin tidning – för miljöns skull. De
båda arbetsgivarorganisationerna gör
gemensam sak och ger Canal+ en lektion
i vad fotosyntes egentligen är.
Avslutningsvis slår de ett slag för
trycket: ”Idag lägger människor faktiskt
lika mycket tid på att läsa tryckta medier
som innan det fanns elektroniska medier
som datorer och mobiltelefoner. Det säger det mesta. Dessutom, för att återigen
knyta an till miljön, kan pappersprodukterna återvinnas gång på gång. Papper
är en produkt med flera liv!”, skriver de.
Lär mer på www.powerofprint.se
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Göteborgsföretag har nu formellt
anslutit till hälsoprojektet Goda
grafiska företag. Och fler är på väg.
Ett av alla de spännande projekt som kommer att dras igång är
skräddarsydd utbildning i kommunikation för ledare.
– Vi vill ge ledare verktyg att ge
feedback, klara svåra samtal, hantera medarbetarsamtal och konflikter,
berättar Pernilla Jalneskog, projektledare som just nu tar in offerter för
utbildningen.
Du kan läsa mer om projektet på
www.godagrafiskaforetag.se
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Tror du på säkerhet Demokrati och kansliresurser viktiga
vid första ögonkastet? frågor på Ledarnas förbundsråd
Demokrati och föreningarnas behov och stöd av medlems
service från kansliet var två viktiga frågor som diskuterades
när Ledarnas förbundsråd samlades på Djurönäset 17-18
september.

Den som
kan sin Bondhistorik vet att även
ögon kan förfalskas
– i alla fall i filmens
värld.

Olika typer av biometriska lösningar
som ska minska risken för att obehöriga
gör intrång i en dator blir nu allt vanligare. Fingeravtrycksläsarna är exempel
på sådana säkerhetssatsningar; nu lanseras snart ännu mer avancerade lösningar.
Ett företag som heter Qritek tänker lansera en mus med en inbyggd ögonläsare.
Adjö inloggningsnamn och lösenord, nu
ska det räcka med ett ögonkast.
Genom att läsa av ögats iris kan musen avgöra om du har behörighet att
logga in på datorn. Till musen följer det
också med ett program som gör att det
inte går att byta ut Qriteks mus mot någon annan modell.
Källa: Engadget och Techworld

Ledarnas ordförande Annika Elias inledde med att redogöra för vad styrelsen
arbetat med under året och vad som väntar i höst.
– Bland annat ska vi öka kompetensen
kring arbetsmarknaden i ett europeiskt
perspektiv, sade hon. Styrelsen ska därför senare i höst sammanträda i Bryssel
och på plats inhämta kunskap. En annan
uppgift vi har att klara ut är hur vi ska
driva vår viktigaste profilfråga – lönen.
Föreningarnas behov och stöd från
kansliet varierar mellan föreningarna
och över tiden, var den allmänna uppfattningen. Någon absolut ”rättvisa”
kan inte och behöver inte heller uppnås.
Avgörande är medlemmens behov och
att vi kan svara upp mot det.
I det pågående demokratiprojektet
har hittills sex föreningar deltagit.
– Engagemanget är stort och jag ser
fram emot att möta de föreningar som
återstår, sade Annika Elias.
Per Hedelin informerade om medlemsutveckling, organisation, produktkarta,
ny grafisk profil och Ledarnas nya webb.
Frågor som hade stor prioritet på hans
agenda, där medlemsservice står högst.
– Vi satsar 40 miljoner kronor under
tre år för kompetensutveckling, uppgradering inom kansliet, avslöjade Per.
Thomas Eriksson informerade om det
arbete som pågår inom enheten ”Avtal”
med att utforma en framtida modell och

Ledarnas ordförande Annika
Elias öppnar
konferensen.

Koncentrerat lyssnande och eftertänksamma
miner bland deltagarna i förbundsrådet. I
förgrunden ses Johan Lindén, Medieledarna
och Håkan Blomqvist, Ledarna inom Livsmedelsindustrin.

arbetssätt för hantering och utveckling av
kollektivavtal inom områden där Ledarnas medlemmar är berörda. Som ett första steg har avtalsområdena grupperats
och fördelats bland ombudsmännen.
– En av utgångspunkterna för vårt arbete har varit de diskussioner som fördes
under hösten 2005 med föreningsordföranden, sade Thomas.
Dag två avslutades som dag ett började, med en stärkande lunch innan
deltagarna äntrade bussen in mot Stockholms city för vidare färd till respektive
hemort.
Hans Forssten
hans.forssten@swipnet.se

Webbplats för designers
som föredrar Microsoft
proudly presents…
…ett presentationsprogram. Ja, alltså
någon slags Powerpointliknande ”varelse”. De som läste årets första nummer av
Media Grafica minns kanske att vi påpekade att det webbaserade officepaket
Docs & Spreadsheets saknade just en sådan applikation. Nu verkar denna brist
åtgärdas; programmet går just nu under
namnet Collaboration och beskrivs som
en riktig ”killer app” av Googles VD
Eric Schmidt.

Sajter som riktar sig mot webbdesajners som använder Adobeprodukter
finns det en hel del av. Microsoftditon
är det snålare med. Men nu har kontorssvitjätten hoppat på bandvagnen.
Webbplatsen Loose Ends riktar
sig till dem som jobbar med Microsoftprogram och är skapad av byrån
FutureLab som bland annat ligger
bakom FutureDesignDays. Där kan
designers dela med sig och läsa om
trender som berör deras vardag.
Som namnet Loose Ends antyder
är webbplatsen inte en färdigpaketerad utan en designcommunity som
inbjuder till dialog. I en värld av stän-

dig förändring och utveckling går det
inte längre att presentera en färdig
lösning, menar Microsoft. Istället
måste ”leverantör och användare arbeta tillsammans för att skapa morgondagens lösningar”. Tanken är att
Microsoft ska interagera med designintresserade genom att dela med sig
av sina erfarenheter, tankar och idéer
kring webbdesign, kommunikation
och digitala media.
– Att dela med sig för att få kunskap tillbaka, är ju det nya sättet för
att utvecklas och göra trovärdiga affärer på, säger Johan Johansson Creative Director på FutureLab.

Källa: Cnet
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Bra tryck i nordiskt samarbete
Nordiska samarbetskommitténs möte den 8 september 2007 var i Finland hos Mediaunioni MDU ry på
Museigatan 13 A i Helsingfors där de har sitt kansli och äger lokaler. Det var en fin och mycket intressanta
dag. Under mötet diskuterades många intressanta gemensamma frågor.
nos att minska till ungefär 1 000 miljarder kronor i slutet av nästa år. Om man
slår ut Sveriges statsskuld per invånare
är den ca 140 000 kronor per person.

Tufft läge

Per Aanonsen och Erik Mathiesen har intagit sina platser och i bakgrunden kan vi se
Kurt Engberg, Sven Seger och Berndt Svenson.

Sven Seger från Mediaunioni MDU r.y.:s
i Finland informerade om det allmänna
ekonomiska utvecklingen under 2006 i
Finland.
Bruttonationalproduktionen
var cirka tre procent, motsvarande inom
EU var två procent. Industrivolymen steg
i hela industrin med 3,2 procent. Grafiska industrin steg med dryga två procent.
Under år 2006 fortsatte värdet på reklam att stiga. Mediareklamens värde
var drygt fem procent högre än föregående år, men mest steg nätreklam, tvoch utereklam. Värdet på exporten fortsatte att sjunka, den sjönk med cirka två
procent, men däremot steg volymen med
drygt 3 procent.

Ökad nordisk export

De nordiska ländernas och Storbritanniens export steg mest medan Rysslands
sjönk. De tryckta produkternas import
steg fortsättningsvis med cirka tio procent. Tillväxten var från Sverige och Danmark, och då närmast inom tidskriftssektorn. Däremot sjönk importen från
Ryssland. Införsel av grafiska produktionsanläggningar och -maskiner sjönk
med cirka 15 procent, en ökning var det
endast inom pre-pressområdet. Enligt
arbetsministeriet har antalet arbetslösa
stått på samma nivå i jämförelse med
föregående år cirka fyra procent. Medlemsantalet för hela det finska förbundet var 2.565 varav 1.113 är betalande.
Nuvarande avtal utgår den 30 september
2007 och förhandlingens huvudpunkter
är löneförhöjning, anpassningsområdet,
avlöningssystem och den förtroendeval-
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des ställning (arvode, tidsanvändning
och information). För närvarande är förbundets ekonomi stabilt och man äger
tre egna semesterplatser.

Anrikt förbund

Faktori-tidningen utkommer fortfarande
med fem nummer per år men man har
inlett förhandlingar mellan förläggaren
och Painomaailmas representanter om
möjlighet till sammanslagning. Styrelsen
har fått till uppdrag att under perioden
(2006-2009) hitta olika möjligheter för
förbundets framtid. Förbundet fyller 100
år 2009 och jubileumsdag blir den 5 juli
2009, preliminär plats är Hanaholmens
kulturcentrum i Helsingfors.

Stark konjunktur

Lars-Erik Karlsson från Grafiska Medieförbundet informerade att exportindustrin i Sverige går bra. Framför allt
stål- och verkstadsindustrin vars goda
resultat under 2006 resulterat i höga aktieutdelningar under 2007. Prognoserna
för 2007 pekar på fortsatt bra utveckling
för svensk export. Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 3,7 procent under 2007 för att sedan sjunka till 3.0
procent 2008. Timlönen väntas öka med
3,4 procent i år och 3,6 procent under
2008. Den starka konjunkturen fortsätter att gäcka prognosmakarna.
Vi bedömer nu att budgetöverskottet
under 2007 blir 138 miljarder kronor.
Det är en ökning jämfört med februariprognosen med 26 miljarder kronor.
Stadsskulden kommer enligt denna prog-

Inom GMfs avtalsområde ligger den genomsnittliga löneökningen på cirka tre
procent 2007. Läget för grafisk industri
i Sverige är fortsatt tufft men informations- och andra media växer och bara i
Storstockholm jobbar tiotusentals personer inom den sektorn. Att nå ut till dem
är vår nya utmaning. Inom GMf har vi
en arbetslöshet som i maj uppgick till
5.1 procent. Vår egen organisation och
dess utveckling har tvingats konstatera
att under de sista åren har medlemsantalet minskat. Den 31 december uppgick
antalet medlemmar till totalt 2.345 varav 1.500 aktiva och 845 passiva. Under året har 105 nya medlemmar vunnit
inträde i GMf och 272 har lämnat oss.
Som vi alla känner till kan det sjunkande
medlemsantalet ses som en spegling av
den grafiska branschens utveckling. Om
man målar upp en skräckbild på hur
medlemsutvecklingen ser ut i dag skulle
vi med ett tapp på 100 yrkesaktiva medlemmar per år i 15 år, inte ha några yrkesaktiva medlemmar i Grafiska Medieförbundet 2022.
Hans Erik Forssten informerade om
den organisationsförändring som GMf
samtalar med avdelningarna om i Sverige,
samt den demokratiska modell som Ledarna ska diskutera med alla föreningar
om under hösten 2007 och våren 2008.

Fortsatt samarbete

Erik Mathiesen och Per Aanonsen från
Norska Faktorforbund var bekymrade
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
man tycker att det är viktigt med nordiska samarbetskommittén som man har
ett moraliskt stöd ifrån och vill att detta
samarbete skall fortsätta.
Alla deltagande organisationer vill ha
ett fortsatt samarbete, och under 2008 är
det Norge som har värdskapet.
Lars-Erik Karlsson
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Hur vill vi ha det i
GMf Östergötland?
På årsmötet den 15 mars i Norrköping
blev styrelsen informerad om att valberedningen inte kan hitta kandidater
som styrelsemedlemmar för en fortsatt
verksamhet i avdelningen. Ett tråkigt
faktum som mynnade ut i beslutet att
avdelningen inte kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande skick. Nedläggning
eller uppgående i annan avdelning skulle
undersökas.
Vi har 104 aktiva medlemmar i vår
avdelning och tillsammans med de 55
passiva medlemmarna borde det finnas
en bra anslutning till en god mötesverksamhet.
Styrelsen har vid de senaste mötena
haft en totalanslutning om ca 10 procent
av det totala medlemsantalet på års- och
höstmöte. Styrelsen anser att det är ett
alldeles för litet antal för att kunna tillgodose alla medlemmarnas intressen och
synpunkter för en demokratisk dialog
inom förbundet. Styrelsen vänder sig
därför ytterligare en gång till sina medlemmar för synpunkter och förslag och
ber er att tala om er ståndpunkt för våra
kontaktpersoner:
• Lena Wirström, tel arb 0150-75162,
e-post: lena.wirström@sgq,se
• Birger Eriksson, tel arb 011-4954756,
e-post birger.eriksson@pgab.se
• Gerhard Dreilich, tel 013-5253,
e-post fam.3lich@tele2.se
Styrelsen kommer i vanlig ordning att
kalla alla medlemmar till höstmötet som
är planerat till lördagen den 10 november. Där måste vi besluta om GMf Östergötlands framtid. Styrelsen hoppas att Du
som läser detta hör av Dig med ett samtal
personligen eller via telefon eller e-post så
att vi få ett demokratiskt beslut.
Gerhard Dreilich

GMf

Allmänt möte med GMf avd 510.
Plats: Färjan mellan Trelleborg – Sassnitz. 25/8 2007.
Lördagen den 25 augusti 2007, hölls ett
allmänt möte på färjan till Tyskland mellan Trelleborg – Sassnitz. Medlemmarna
fick ta med sina respektive och totalt
blev vi då 44 personer. Denna resa har
blivit en tradition som medlemmarna
uppskattar. Antalet anmälningar ökar
för varje år. Ordförande Karl-Erik Andersson hälsade samtliga välkomna till
en trevlig båttur.
Vi startade med en frukostbuffé. Därefter samlades vi igen i konferensrummet för information om dagens schema.
Medlemmarna stannade kvar och våra
respektive fick husera fritt på båten.
Karl-Erik Andersson hälsade förbunds
ordförande Hans-Erik Forssten med fru
Sonja och från Göteborg Paavo Rampa
med fru Anita speciellt välkomna.
Medlemmarna fick lite information
angående föreningen. Hans-Erik informerade från förbundet och från Ledarna.

Paavo berättade vad som hände och vad
som komma skall inom GMf Väst. Paavo
informerade om sammanslagningen med
Halland, Västergötland och Göteborg.
Detta har visat sig vara positivt.
Väl i hamn så kunde var och en handla efter behag. Vid båtresan tillbaka åt vi
middag tillsammans med våra respektive. Därefter blev det fritt val att fördriva
tiden tills vi kom till Trelleborg.
Karl-Erik Andersson tackade medlemmarna och respektive för en trevlig
resa och hoppades på återseende vid vårt
årsmöte 2008.
Medlemmarna tackade styrelsen för
en väl genomförd allmänt möte och
tackade även förbundsordförande HansErik Forssten samt Paavo Rampa för deras deltagande.
Göran Zaar
Sekreterare

Minigolf
med förhinder
Tyvärr var det inga golfklubbor i händerna på deltagarna vid Stockholmsavdelningens medlemsmöte i september. Istället höll de tappra själar, som trots flera
timmars åska under eftermiddagen ändå
dök upp, i sina paraplyer.
Men ingen blev putt för det.
Tvärtom var det ett glatt gäng som
gick direkt till det som brukar kallas det
19:e hålet (det vill säga restaurangen efter rundan). Det blev en stunds trevlig
samvaro och intressanta diskussioner.
Stängt på grund av regn.
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Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
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Tryckt vackra böcker i år?

Kalendarium

Nu är det dags att skicka in bidrag till
Svensk Bokkonst. En kunnig och erfaren jury kommer att välja ut 25 bidrag ur
tryckproduktionen 2006 som tekniskt och
estetiskt är goda representanter för svensk
bokframställning.
För att boken ska kunna bli bedömd
måste den vara framställd mellan 1 november 2006 och 31 oktober 2007. De böcker
som produceras i november och december
i år bedöms i 2008 års urval. Begreppet
”bok” bör inte fattas alltför snävt och inte
heller behöver trycket finnas till försäljning
i bokhandeln.
För Svensk Bokkonst är typografin ett
medel för kommunikation; typografin ska
inte lägga några hinder mellan text och läsare. Att boken går att läsa är alltså det väsentliga. Det vill säga inte för långa rader,
lagom avstånd mellan raderna, balans mellan text och vita ytor, välvalt typsnitt, jämnt
tryck, bra papper och bokbinderi.
För att komma med i årets jurybedömning bör böckerna vara inlämnade senast
den 31 oktober 2007.
Mer information om adress och avgift
finns på www.kb.se.

Under den här vinjetten presenterar
vi ett urval av de aktiviteter som
arrangeras runt om i landet.
Oktober
16 Att skapa arbetsglädje, Göteborg
16 Chefa, leda, coacha och motivera
”knepiga” medarbetare, Uppsala
18 Resultat-Konsten att bli den du vill
– frukostseminarium, Göteborg
18 Utvecklingssamtalet, Helsingborg
19 Resultat-Konsten att bli den du vill
– frukostseminarium, Malmö
23 Utvecklingssamtalet, Umeå
25 Chefens arbetsmiljöansvar, Falun
30 GMf AU-möte, Stockholm
November
6 Ny som chef, Göteborg
6 Coaching, Linköping
13 Konflikthantering, Luleå
15 Retorik- frukostseminarium, 		
Stockholm
15 Söka Jobb, Malmö
16 Retorik- frukostseminarium, 		
Malmö
21 Konflikthantering, Skövde
22 Chefens arbetsmiljöansvar,
Sundsvall
27 Ny som chef, Uppsala
29 Chefa, leda, coacha och motivera
”knepiga”medarbetare, Borås
30 Retorik- frukostseminarium,
Göteborg
December
4-6 Facklig företrädare i Ledarna, 		
Stockholm
4 Coaching, Östersund
8 GMf FS möter avdelningarna
11 Chefens arbetsmiljöansvar, Växjö
14 Media Grafica nr 4-07 utkommer
Mer information om seminarier finns
under www.ledarna.se och via telefon:
0200-87 11 11 (Knappval: Kurs &
Konferens). Information om GMfs
aktiviteter finns på www.gmf.ledarna.se.
Välkommen!
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Hör av er med tips!
Vad vill du läsa om i Media Grafica?
Vill du få tips och råd i din chefsroll,
läsa om hur andra löser problem i vardagen eller ta del av hur man arbetar
på små eller stora företag? Vill du ha
checklistor för hur du förbereder ditt
utvecklings- eller lönesamtal?
Inför årets planeringskonferens i
november behöver vi din hjälp med
att få tips på vad just du vill läsa om
i kommande nummer.
Ring eller e-posta oss och berätta vad
du tycker att vi ska ta upp!

Lösning nr 2 -07
På grund av olyckliga hårddiskkraschar
kan vi dena gång ej publicera någon
lösning. Ledorden i sommarkrypto nr
2-07 var ”Apelsiner i fönstret”.
Den först öppnade rätta lösningen var
insänd av Harley Lundin i Enskede.
Kryssredaktionen önskar god tur vid
skrapningen.
Kryzza lugnt.

Kerstin Orsén (chefredaktör)
nås på 0707 785 770 eller
kerstin.o@euromail.se
Karl-Erik Andersson (i Malmö)
nås på 040-38 59 68 eller
karl-erik.andersson@allas.aller.se
Lars-Erik Karlsson (i Stockholm)
nås på 0733-292360 eller
gmf101@spray.se
Gerhard Dreilich (i Östergötland)
nås på 013-5253 eller
fam.3lich@tele2.se

Gå ut i
skogen!

Foto: Gerhard Dreilich

Ett bra sätt att få mer energi nu när mörkret kommer är att ta en härlig skogspromenad. Det hjälper oss att slappna av
och motverkar depressioner. Och just nu
kan också läckergomen få sitt. Lite godis
ur skogens skafferi innan hösten slår till
– stilleben ur Hult-skogen.
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Mediakrypto nr 3 -07
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Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.

8

10

5

11

23

En utmaning för alla kryptoälskare!
Den först öppnade rätta lösningen
belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till:
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Namn.............................................................................................................
Adress............................................................................................................
Postadress...................................................................................................
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

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

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under våren 2008.
Vi vill gärna ha nomineringarna
så snart som möjligt eller senast
den 29 februari 2008.

Vem blir

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

