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GMf:s kongress, som genomfördes 27-29:e september 2013 förlöpte väl, huvudfrågan på kongressen
var den framtida organisationen. Förslaget att GMf:s avdelningar, både aktiva och vilande, slås ihop
och bildar 4 regioner med en regionstyrelse i varje, klubbades igenom efter en stunds debatterande.
Det här är en stor och viktig fråga och förbundsstyrelsen, liksom kongressen, ansåg det viktigt att
samtliga medlemmar skall ha möjlighet till demokratiskt inflytande och att ingen skall stå utan den
möjligheten, det är en bärande idé i vårt fackliga arbete!
Förslaget innebär att Norrlandsavdelningen slås ihop med Dalarna och Gävle och bildar GMf Norr
med 73 medlemmar. GMf Öst bildas genom att Stockholmsavdelningen slås ihop med Uppsala,
Östergötland och Västmanland/Södermanland, de blir 506 medlemmar, GMf Väst slås ihop NärkeVärmland 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 träder i kraft
efter årsskiftet, vilket innebär att nya styrelser till regionerna kommer att väljas på årsmötena i februari
2014. Avgiften till regionerna blir enhetlig, 10:- per medlem och månad. Det innebär att avgiften i de
flesta fall sänks för medlemmar inom existerande och aktiva avdelningar och att avgiften på 10:tillkommer för de som idag tillhör nedlagda eller vilande avdelningar utan verksamhet.
Det är vår förhoppning att respektive region framöver fångar upp intresserade och engagerade
medlemmar som varit med i vilande avdelningar så att dessa involveras i den fackliga gemenskapen.
Vid förbundsstyrelsens sista sammanträde i november beslutades att årligen arrangera en ”grafisk
ledardag” med forna faktorsträffar som förebild. Den första ledardagen kommer att hållas i Göteborg
sena våren eller tidiga hösten, 2014, kallelse skickas ut senare. Därefter turas respektive region om att
hålla ledardagen. På programmet kommer att finnas föredrag om ledarskap, teknikutveckling m.m.,
studiebesök och föreläsningar/presentationer av olika leverantörer. Förbundsstyrelsen har
förhoppningar att dessa träffar skall bli intressanta och välbesökta.
I februari kommer samtliga avdelningar/regioner att hålla årsmöte, kallelse till dessa kommer att
skickas ut till alla medlemmar, även till de som inte tidigare tillhört någon avdelning. Eftersom
respektive region täcker in ett större geografiskt område kommer de som har lång resväg att få
reseersättning. Ta nu chansen att delta och påverka GMf:s verksamhet genom att delta på din regions
årsmöte! Vi behöver dig!
Ledarna håller kongress i Göteborg 21-23 maj 2014, från GMf kommer P-A Bäcklund och Lars-Erik
Karlsson att delta. Det finns fortfarande möjlighet att skriva motioner till kongressen, motionerna skall
vara Ledarna tillhanda senast 21 januari. Om GMf skall kunna behandla motionen innan måste den
snarast skickas till P-A eller Lars-Erik, dock absolut senast 10 januari.
Lars-Erik Karlsson deltog den 14-15 november på Ledarnas Förbundsråd. Förbundsrådet som består
av samtliga föreningsordförande inom Ledarna, träffas 2 gånger per år för att diskutera utvecklingen
inom Ledarna. De två pilotprojekten Hållbar som chef / ”Vi vänder oss till dig som är chef i offentlig
finansierad verksamhet” samt Skapa flow i ditt ledarskap / ”Vi i privat tjänstesektor satsar på chefer
under 35 år” redovisades av Anne Boberg. Freja Annamatz rapporterade om den borttappade
generationen och att 48 chefer pensioneras varje arbetsdag, samt att vi har ett förhållandevis lågt
antal unga chefer i Sverige. Annica Söderberg informerade om den Service & Utveckling som finns på
Ledarna och som föreningarna kan utnyttja. Skrifterna Idé & Framtid med verksamhetsidé och
Ledarnas vision diskuterades under mötet. Man diskuterade även hur man med demokratiutveckling
påverkar Ledarna – Sveriges chefsorganisation genom motioner till RS och Kongressen. Två intensiva

dagar under Almedalsveckan drog sammanlagt 1200 besökare till #Ledarnashus. I snitt drog varje
seminarium 98 besökare! Inte illa när vi konkurrerar med över 2000 arrangemang.
Vårens kursutbud kommer inom kort att presenteras på Ledarnas och GMf:s hemsidor. Men redan nu
har du möjlighet att förkovra dig inom ledarskap, när och var du vill, genom att delta på
”Ledarskapsresan”, en annorlunda och bra utbildning via datorn, plattan eller din smartphone. Gå in
på Ledarnas hemsida, www.ledarna.se för att läsa mer!

Förbundsstyrelsen önskar er alla

en riktigt god jul och ett gott nytt år!

