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Efter en fantastiskt fin sommar hoppas jag att vi får en lika fantastisk höst och vinter, - inte minst inom
den grafiska branschen!
Den svenska BNP-tillväxten under andra kvartalet blev inte 0,6 procent som tidigare preliminära
uppgifter angivit, utan istället blygsamma 0,1 procent, jämfört med samma period i fjol (SCB).
Konjunkturinstitutet skriver på sin hemsida att Barometerindikatorn för näringslivet steg för tredje
månaden i rad och ligger nu endast drygt 1 enhet under det historiska genomsnittet .
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg 5,2 enheter i augusti och ligger därmed i nivå med
det historiska genomsnittet. Produktionsvolymen har varit oförändrad de senaste månaderna, men
planerna är mer optimistiska än på länge och indikerar en påtaglig tillväxt. Sysselsättningen har
fortsatt att minska, men inte i samma omfattning som tidigare. Andelen chefer som ser positivt på
konjunkturutvecklingen har fördubblats sedan januari i år. Hälften av Sveriges chefer tror nu att
konjunkturläget blir något eller mycket bättre de kommande 12 månaderna. Det visar en ny
undersökning från Ledarna som genomförts av Novus bland 1 511 chefer. Jag upplever att allt fler
tecken på uppgång kan skönjas, vilket bådar gott för framtiden.
Ett antal konkurser har gjorts samtidigt som flera företag köpts upp/slagits samman, några företag har
flyttat/funderar på att flytta produktion utomlands vilket känns oroande.
För GMf:s del ligger just nu fokus på GMf:s kongress 27-29:e september 2013, vi blir 26 personer
inklusive gäster och hedersledamöter, som deltar. Huvudfrågan på kongressen kommer att bli den
framtida organisationen. Ett förslag innebärande att GMf:s avdelningar, både aktiva och vilande, slås
ihop och bildar 4 regioner med en regionstyrelse i varje. Det finns inget hinder att behålla avdelningar
och företagsklubbar inom regionerna om så önskas. I förslaget föreslås Norrlandsavdelningen slås
ihop med Dalarna och Gävle och bildar GMf Norr. Regionen får 73 medlemmar. GMf Öst bildas
genom att Stockholmsavdelningen slås ihop med Uppsala, Östergötland och
Västmanland/Södermanland, de blir 506 medlemmar, GMf Väst slås ihop Närke-Värmland och blir 246
medlemmar, Syd slås ihop med Ljungby och Nässjö och blir 354 medlemmar. Representation till
Kongressen blir som tidigare 2 medlemmar per region (tidigare avdelning) samt ytterligare 1
representant per påbörjat 100-tal medlemmar. Organisationsförändringen rekommenderas träda i kraft
efter årsskiftet, vilket innebär att nya styrelser till regionerna kommer att väljas på årsmötena i februari
2014. Orsaken till omorganisationen är att flera av våra medlemmar är med i avdelningar som är
nedlagda eller vilande och saknar därmed reellt inflytande på demokratiprocessen inom GMf. Om
förslaget går igenom är det viktigt att respektive regionstyrelse fångar upp intresserade medlemmar
som varit med i vilande avdelningar så att dessa involveras i det fackliga arbetet.
Kurser/utbildning är trevligt, roligt och utvecklande, Ledarnas kurser håller alltid hög klass och kan
verkligen rekommenderas! Ledarnas kurser och seminarier finns på Ledarnas hemsida,
www.ledarna.se/sv/kurser/. Kursutbudet har även mailats ut ifrån Ledarna och skrivits om på GMf:s
hemsida. Det finns flera arbetsrätts- och företrädarkurser, frukostseminarier om förändringsarbete,
chefskapets utmaningar, målstyrning m.m. Seminarier hålls bl.a. om försäkrings- och pensionsfrågor,
missbruk, hållbart ledarskap, konflikthantering, söka jobb, utvecklingssamtal, vardagens ledarskap
m.m. - Det är hög tid att söka NU!!! Gå in på Ledarnas hemsida och anmäl dig, ta gärna med någon
kollega så blir det dubbelt så trevligt!
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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