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Förbundsstyrelsen informerar
Förbundsstyrelsen hade ett styrelsemöte måndag 16 november. Den här gången var det förlagt till Stockholms Konserthus eftersom
det följdes av Symfs avtalsråd på samma plats. Vad som hände på avtalrådet kommer att redovisas med större detaljrikedom vid
ett senare tillfälle.
Kulturskoleutredningen
Symf var genom Gunnar Jönsson representerade på ett möte med utredningssekreterare Claes Eriksson.
Tillsammans med ett antal andra representanter, för bl a KLYS, fick vi tillfälle att framföra det vi tyckte är
viktigt att ta fasta på i den kommande utredningen. Symf betonad bl a vikten av att det måste finnas
utrymme för att särskilt begåvade elever i kulturskolan ska få det stöd de behöver. Inte bara bredd utan
spets också. Man måste kunna få ha målet att vilja bli professionell musiker och det ska finnas med
genom hela utbildningskedjan.
Avtalsrådet
Som ni vet löper nuvarande centrala avtal ut den sista mars nästa år. Symf:s arbete med yrkanden inför
den kommande avtalsrörelsen inleddes vid ett välbesökt avtalsråd i Stockholms konserthus den 16:e
november. En sammanfattning av det som sades kommer inom kort på vår nya hemsida, som ni kan läsa
mer om i kommande nummer av symfoni. Vi kommer också att ha hemsidan som informationskanal för allt
som rör den kommande avtalsrörelsen. På nästa förbundsstyrelsemöte, 14:e december, kommer styrelsen
förhoppningsvis kunna fastställa vilka frågor som vi har för avsikt att driva under våren 2016. Vi avvaktar
också de avtalskrav som SvS kommer att presentera inom de närmaste veckorna.
Västerås Sinfonietta
Västerås Sinfonietta riskerar att få sin tjänstgöringsgrad sänkt från 60 procent till 50 procent. Nedläggningshotet är dock (för tillfället) avvärjt. Symfs lokalavdelning arbetar nu aktivt med att uppvakta beslutsfattare om det orimliga i att musikerna ska behöva betala organisationens underskott med sina anställningar.
En löntagarkonsult arbetar nu med att göra en översyn av Västmanlandsmusikens ekonomi och kommer
bland annat att undersöka varför organisationens ledning uppger att SInfoniettan gått med underskott i
mer än 17 år. Det underskottet fördes aldrig på tal när musikernas tjänstgöring uppgraderades från 50
procent till 60 för tre år sedan. Löntagarkonsulten skall lämna sin rapport senast 18:e december.
Information och kommunikation
Vår nya hemsida ger helt andra möjligheter till kommunikation inom förbundet. För att kunna logga in på
medlemssidorna och ta del av viktig information behöver du som medlem ha en mailadress registrerad
i vårt medlemsregister. Om du är osäker om din mail är registrerad, gå in på symf.se och följ instruktionerna. Får du inget automatiskt svarsmejl ska du kontakta Symfs kansli.
Detta är inte minst viktigt för dig som är avdelningsordförande!
Avdelningsmail
Styrelsen fattade beslut om att påbörja avvecklingen av Symfs avdelningsmail till förmån för befintliga,
personliga mejladresser. I övrigt kommer hemsidan att användas som informationskanal.
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