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Nu är sommaren här och snart väntar semester, sol och bad - men först en liten avstämning av läget!
Våren har varit fortsatt tuff inom den grafiska branschen. Under årets första 4 månader har många
varsel lagts inom förlags-, informations- och kommunikationsområdet ( i princip samma nivåer som
under 2010), även antalet konkurser har varit högt. De grafiska företagen i övrigt har dock klarat sig
bättre än riksgenomsnittet av alla branscher, dock har ett antal varsel kommit på senare tid. Antalet
konkurser är mycket få jämfört med 2009-2011. Landets marknadschefer är optimistiska och spår en
ökad efterfrågan, konjunkturinstitutet ser också tecken på en konjunkturuppgång vilket vi får hoppas
stämmer. Så visst kan vi skönja ett ljus i tunneln!
Utvecklingen inom dagspressen oroar riksdagen. Allt färre läser dagstidningar, upplagorna sjunker och
annonseringen minskar med minskade intäkter som följd. För 30 år sedan lästes dagstidningarna av
81 procent av befolkningen, förra året var den siffran 55 procent, för ungdomarna under 30 år är
läsandet så lågt som 20 procent. Riksdagen har beställt en utredning om ett avskaffande av
reklamskatten för dagspressen som skall vara färdig i höst, men det är osäkert om skatten kommer att
sänkas. Vi får nog läsa och höra mer om utvecklingen inom tidningsbranschen framöver.
Hemsidan, www.gmf.ledarna.se, är nyligen uppdaterad något. På förstasidan finns nu mer plats för fler
nyhetsrubriker under ”Branschnytt” och det är bl.a. lättare att hitta branschkoll.se:s artiklar. Längst ner
på sidan finns numera alltid de 3 närmaste händelserna i verksamhetsplanen.
Undertecknad och Lars-Erik Karlsson, Stockholm, deltog nyligen på Ledarnas representantskap i
Stockholm. Inom Ledarna pågår f.n. ett omfattande arbete med att utveckla en mer ändamålsenlig
föreningsstruktur vilket leder till att några föreningar slås ihop, någon/några försvinner samt att det
sker en överflyttning mellan olika föreningar. Detta innebär bl.a att GMf tillförs ett 100-tal nya
medlemmar, vilket vi välkomnar. Ett 10-tal motioner behandlades och ett av de viktigaste besluten var
att Ledarna snarast skall göra det möjligt för våra medlemmar att kunna ta förmånliga medlemslån via
Ledarna.
Inbjudan till GMf:s kongress 27-29:e september 2013 är utskickad till respektive avdelning, glöm ej
skicka in namn och adress på era representanter! De avdelningar som ännu inte utsett sina
representanter måste göra det skyndsamt, vi vill helst inte ha några ”tomma” stolar på kongressen!
Arbetet med förberedelserna till kongressen i kongresskommittén har pågått under hösten-våren och
det mesta är nu ”på plats”, mycket tack vare Lars-Erik Karlsson som lagt ner ett fantastiskt arbete!
Det skulle vara kul att få kora ”årets GMf:are” på kongressen så kom med förslag! Det skall vara en
person som gjort något bra på sin arbetsplats eller inom GMf, det måste inte vara fackligt, det kan vara
god kamratskap, gott ledarskap, framgång i arbetet, nytänkande, socialt engagemang m.m. Skicka in
förslag på någon person du tycker behöver uppmärksammas för sina insatser, samt en kort
motivering. Skicka förslagen till undertecknad!
Om du är intresserad av att arbeta fackligt/åta dig ett fackligt uppdrag inom din avdelning/Grafiska
Medieförbundet kontaktar du din avdelningsstyrelse eller undertecknad, vi behöver fler aktiva
medlemmar!
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