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Förbundsstyrelsen informerar
Måndagen 1 juni hölls Symfs 10:e förbundsmöte i anrika Nalens lokaler i Stockholm. Mötesordförande var TCO:s förbundssekreterare Andreas Beckert som på sin trygga skånska ledde mötets formella del. Här kommer en sammanfattning av vilka val
som gjordes och vad som diskuterades.
Val till styrelsen och andra poster
Fredrik Dickfelt, ordförande för frilansavdelningen, valdes till ordinarie ledamot i Symfs förbundsstyrelse
och Michaël Larson trädde ner till 6:e suppleant. Emanuel Kling valdes till frilans 8:e suppleant. Tora
Thorslund omvaldes som revisor. Valberdningen för kommande val består av Andrea Elgström Bergman,
Martina Hultkvist, Katarina Andersson, Eva-Tea Lundberg och Christina Östman som nu är sammankallande.
Revisorerna godkände resultat- och balansräkning och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Information om tjänstepension samt omställning och karriärväxlingsavtalet
Anders Filén gick igenom det nya avtalet och förbundsmötet fick chansen att ställa frågor.
Diskussion om frilansarnas situation
Fredrik Dickfelt och Gunnar Jönsson informerade om frilansarnas problem med en krympande arbetsmarknad och med lönenivåer som i vissa fall inte är i enlighet med riksavtalet. Diskussionen kom också
att handla om hur Symf gemensamt ska verka för att det i framtiden ska vara möjligt att försörja sig som
filansare. Konstaterades att orkestrarnas och körernas behov av frilansare fortsättningsvis kommer att vara
stort och att tillgången till frilansare i framtiden sannolikt kommer att minska om vi inte kan verka för bättre
villkor för den yrkesgruppen.
Hemsidan
Jonas Nyberg berättade att det nya medlemsregistret nu är är funktionellt och fungerande. Arbetet med
att bygga den nya hemsidan har, hör och häpna, nu påbörjats!
Kansliet under sommaren
Symfs kansli kommer att hålla stängt under två perioder i sommar. Vecka 27-29, 29:e juni till 19:e juli
och vecka 31-32, 27:e juli till 10:e augusti.
Under de dessa perioder kommer ordförande Bo Olsson och vice orförande Gunnar Jönsson att svara på
akuta frågor. Fredrik Dickfelt kommer att ta hand om frilansarna. Kontaktuppgifter, se nedan.
Glad sommar hälsar Förbundsstyrelsen

Journummer under kansliets semester:
Bo Olsson, bo.olsson@symf.se, 0705-77 86 36
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