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Förbundsstyrelsen informerar
Så var det dags igen efter alla helger och julgransplundringar. Årets första förbundsstyrelsemöte hölls på Symfs lokaler på Alströmergatan måndagen 26 januari i Stockholm. Här kommer en sammanfattning av vad som avhandlades.

Ekonomi
Nu kan Symf uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi är dessutom skuldfria eftersom lånet lösts för våra
kanslilokaler. Detta tillsammans med den nya organisationen på kansliet ger oss bättre möjligheter att
framöver göra riktade insatser där det verkligen behövs.
FINFO-försäkringsinformation
Inom kort kommer vi att gå in i ett nytt system för tjänstepension. För att kunna informera ute på arbetsplatserna kring detta har vi sökt medel från PTK. Går detta i lås kommer vi att ha möjlighet att besöka alla
avdelningar under det kommande året. Det ger också möjlighet för oss alla att i samband med besöken
tala om andra aktuella frågor, ett bra sätt att stärka kontakten mellan lokalavdelningarna och förbundet
på central nivå.
Facklig utbildning
Under hösten har tre fackliga grundkurser genomförts. Samtliga har utvärderats av deltagarna, resultaten
tyder på att kurserna varit uppskattade. För detta år har vi ansökt om stöd till ytterligare fyra kurser. Mer
info kommer.
Drottningholms Slottsteaters Orkester
Under en längre tid har förhandlingar och samtal pågått kring ett orkesteravtal. Tyvärr backade arbetsgivarsidan i sista stund, så den processen är avslutad. LO-TCO rättsskydd har kopplats in för att stödja
oss i analysen av de segdragna tvisterna vid teatern.
Pension, omställning och karriärväxling
Förhandlingarna kring dels ett tjänstepensionsavtal, dels ett helt nytt omställnings- och karriärväxlingsavtal
har nu på nytt tagits upp. Vår referensgrupp i frågan hade ett första möte för året den 15 januari. Mer
info under förhandlingarnas gång.
Kommande FS-möte
Förbundsstyrelsens nästa möte omfattar två dagar. Den första kommer att ägnas åt långsiktiga frågor.
Diskussionen kommer att förbereda ett antal frågor som kommer upp under årets förbundsmöte, som går
av stapeln måndagen den 1 juni.
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