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Förbundsstyrelsen informerar
Förbundsstyrelsen har under tidiga hösten redan hunnit ha två möten. Under dessa möten har styrelsen diskuterat framtids- och
strategifrågor. Vårt treåriga avtal med Svensk Scenkonst löper ut under våren och riktilinjerna för arbetet med ett nytt avtal kommer
att starta inom kort. Här följer några viktiga punkter som förbundsstyrelsen vill dela med sig av:
Nya fackliga grundkurser
Det är dags för våra förtroendevalda att boka in sig på Symfs fackliga grundkurser. Två tillfällen ges
under hösten. Första kursen blir 26-27 oktober i Falun. Den andra ges i Göteborg 23-24 november.
Anmäl er till Symfs kansli: symf@symf.se eller ring 08-693 03 32 för att få veta mer om kurserna.
Information om tjänstepension samt omställning och karriärväxlingsavtalet till avdelningarna
I dagarna kommer Symfs avdelningar att få erbjudande om en genomgång av det nya omställning och
karriärväxlingsavtalet samt om den nya tjänstepension ITP1. Informationen kommer att ges ute på avdelningarna med start i mitten på oktober och fram till årets slut.
Kansliet har fått tillökning
Symfs vice ordförande, Gunnar Jönsson, kommer att förstärka Symfs kansli. Hans roll blir att vara arbetsledare för kansliets personal. Gunnar kommer också att hjälpa till med rådgivning för Symfs medlemmar.
Han kommer att finnas på plats ungefär fyra dagar i veckan.
Gunnar nås på tel 08-693 03 33 och mobil 070-516 38 37 samt gunnar.j@symf.se
Hemsidan
Nu börjar arbetet med att föra över innehåll från den gamla sidan till Symfs nya hemsida. Siktet är inställt
på att den nya sidan ska vara igång 2 november!
Rätt kontaktuppgifter?
Den nya hemsidan kommer att kopplas till medlemsregistret och alla medlemmar får bl a tillgång till sina
kontaktuppgifter. Till detta kommer personliga lösenord att skapas och inloggning sker med den egna
e-postadressen. Om du är osäker på om vi har rätt (eller kanske ingen alls) e-postadress till dig, så ska du
ta kontakt med medlemsregistret omgående. Mejla kontaktuppgifterna till medlemsregistret@symf.se
eller ring 08-693 03 32
Bra ekonomi
Symf har en bra och stadig ekonomi vilket gör att vi kan göra fortsatta satsningar på verksamheter som
ytterligare gynnar våra medlemmar.
Avtalsråd i november
Inför kommande förhandlingar om vårt nya riksavtal (det nuvarande löper ut sista mars 2016) bjuder
Symf in representanter från alla avdelningar till ett avtalsråd. Datum för det är måndagen16 november
och platsen blir Stockholms Konserthus mellan kl 15.00 och kl 18.00. Välkommen!
Nästa förbundsmöte
2016 års förbundsmöte (det 11:e i ordningen) är bestämt till måndag 30 maj 2016. Som vanligt blir
platsen för mötet Nalen i Stockholm.
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