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Förbundsstyrelsen informerar
Nu är hösten här och konsertsäsongen är inne i sitt allra mest intensiva skede. I Västerås ter sig säkerligen höstmörkret mörkare
och dystrare än någonsin nu när ledningen för Västmanlandsmusiken presenterat ett förslag som innebär att Sinfoniettan kan läggas ner. I musiksverige är upprördheten stor över det katastrofala förslaget men sista ordet är långtifrån sagt. På Symfs förbundsstyrelsemöte diskuterades situationen och hur Symf ska stötta musikerna i Västerås Sinfonietta.
Västmanlandsmusiken
Västmanlandsmusikens chef Dag Celsing har gjort en utredning kring den egna verksamheten. I den förordar han en nedläggning av Västerås Sinfonietta. Inga samtal med Sinfoniettans fackliga representanter
har förekommit. Istället fick musikerna utredningen skickad till sig via e-post. Utredningen är också undertecknad av Anders Teljebeck som både är styrelseordförande för Västmanlandsmusiken och ordförande
i kommunfullmäktige. Det är samme Teljebeck som för två år sedan sa till orkesterns musiker att de hade
lika stor rätt till heltidsanställningar som övriga anställda i kommunen. En kovändning utan dess like!
I Celsings utredning hävdas att utbudet av orkesterkonserter ska räddas av att man köper in konserter från
”Sveriges bästa orkestrar”. Det har han och Teljebeck redan hunnit att meddela konsertbesökarna i ett
brev som gått ut till alla abonnenter. Hur de kan tro att dessa orkestrar ska kunna anpassa sin planering
för att passa Västerås behov är en gåta.
Ett av argumenten för en nedläggning är att Sinfoniettan inte spelar tillräckligt mycket ute i länet. Det har
musikerna i orkestern påpekat under många år och försökt få till en utökad verksamhet utanför Västerås
Konserthus. Ledningen har dock vägrat lyssna på sina musiker.
Västmanlandsmusiken är inte ensam om att vara en underfinansierad kulturinstitution. Att skylla det ekonomiska underskottet på de 33 musikerna med sina 60-procentiga anställningar är dock ett uppenbart falskt
och osunt spel med siffror. Västmanlandsmusiken har utökat sin producentstab, inrättat nya chefsposter
och byggt upp en marknadsavdelning som personellt sannolikt överskrider behoven för en såpass liten
organisation. Det är anmärkningsvärt att Celsing och hans ordförande presenterar ett så undermåligt
och vilseledande beslutsunderlag för stadens kulturnämnd som förväntas ta beslut i frågan redan den 3
november.
Information om tjänstepension samt omställning och karriärväxlingsavtalet till avdelningarna
Hela 20 av Symfs avdelningar har utnyttjat erbjudandet att få en genomgång av det nya omställningsoch karriärväxlingsavtalet samt om den nya tjänstepensionen ITP1. Notera att även frilansare är välkomna att ansluta till dessa genomgångar. Ett separat mejl går ut till alla Symfs frilansare (som har anmält sin
mejladress till Symf) och info kommer att finnas på symf.se Tänk på att du som är frilansare måste anmäla
dig till Gunnar Jönsson, gunnar.j@symf.se, om du vill delta.
Avtalsråd
Nu har inbjudan har gått ut till alla avdelningar. Avtalrådet kommer att genomföras på Stockholms
Konserthus den 16:e november kl 15. Kom gärna in med frågor till Symf som du vill ska ingå i kommande avtalsrörelse! Senast den 1:a november behöver vi få in dem så att vi hinner sammanställa allt
inför mötet.
Motioner till förbundsmötet 2016
2016 års förbundsmöte är bestämt till måndag 30 maj 2016 i Stockholm. Tänk på att om du som
enskild medlem vill inkomma med en motion till förbundsmötet måste den vara din lokala avdelning
tillhanda senast 30 december.
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