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Förbundsstyrelsen informerar
Årets andra förbundsstyrelsemöte hölls under två dagar i Symfs lokaler på Kungsholmen i Stockholm söndagen 15:e och måndagen
16:e februari. Söndagsmötet var till för att FS i lugn och ro skulle få möjlighet att prata ihop sig om arbetssätt och om insyn i Symfs
förhandlingsverksamhet. Måndagsmötet var ett regelrätt styrelsmöte som sammanfattas så här:
Ekonomi
Prognosen att Symfs ekonomi nu är i balans bekräftades och vi kan till och med uppvisa ett positivt
resultat. Pengar över alltså!
Drottningholms Slottsteaters Orkester
LO och TCO Rättsskydd har nu öppnat ett ärende gällande tvist mellan Symf och Drottningholms
Slottsteater.
Pension, omställning och karriärväxling
Slutförhandlingar är planerade till 24-25 mars. Vi har gjort framsteg med att hitta en balans i att alla
yrkesgrupper skall omfattas fullt ut.
Vi har sökt stöd från PTK till en omfattande informationsturné till alla avdelningar. Så fort vi får besked ska
insatserna planeras.
Söndagsmötet
Tre huvudfrågor diskuterade: Mål och mening med våra förhandlingar
Syftet är att hitta nya metoder och arbetssätt för att FS ska kunna fatta beslut som är väl underbyggda.
En tydligare och tidigare kommunikation är en nödvändighet. Besluten ska självklart bygga på en väl
underbyggd ideologisk grund.
Samverkan mellan arbetstagarorganisationer
Hösten 2013 inleddes en process i två steg. Det ena var att få ekonomin i balans. Det andra var att undersöka behovet av en annan organisation och samarbeten med andra förbund. Vi ska förändra för att vi
vill, inte för att vi måste. Första steget är klart, stabil ekonomi. Nu vidtar analys av Symf. Första delrapport
hoppas vi kunna presentera till Förbundsmötet 1 juni 2015.
Politiskt budskap.
Dåligt kommunikationsflöde mellan avdelningarna och FS gör det svårt för oss att ta ställning till remisser
och veta att vi verkligen har mandat för det vi säger. Avdelningsmailen fungerar inte fullt ut. Särskilda
åtgärdsförslag kommer därför att skickas till avdelningsordförandena.
Och så lite om:
Branchrådsrepresentanter
Vi vill åter trycka på att de är viktiga informationsmottagare. De är intresserade av att få veta vad som
det förhandlas om. Inte i detalj men vilka lokala avtal som är avslutade och vilka som är på gång. Det är
viktigt att veta i vilken avdelning vi kan hitta nödvändig information och stöd om det behövs.
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