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"Vår personal"
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804 23 Gävle
Telefon: 026-191053
Expeditionstider:
Måndag och Onsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Expeditionen har telefontid:
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Ordförande Kjell Olsson har:
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Tarja
Papperstreans personal Tarja Rautiainens
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Folksamförsäkringen samt service till styrelsen,
förtroendevalda, kommittéer och alla andra
medlemmar som behöver hjälp.
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Expeditionen på 152:an
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E-post till Karskäringen
papperstrean@telia.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande, Pappers avd 3

Karskäringen trycks av
Papperstreans redaktion

Nästa nummer av
Karskäringen kommer ut
den 9 April. Se till att
lämna in ert material
senast den 6 April.

Karskäringens redaktion
Ola Carlson, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson
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Hej igen!
Besparingsprogrammet
Processen fortsätter kring övertaligheten på Företaget efter
förhandlingarna gällande besparingsprogrammet.
Företaget har under en tid haft samtal med ”riktade”
erbjudanden till medarbetare på bruket, som Pappers deltagit
på för att kunna stötta medlemmar om det skulle behövas. Flera
av de nu genomförda samtalen har varit mindre dramatiska
eftersom medarbetare själva aviserat att de vill ha ett
erbjudande om avgångsvederlag eller att deras arbetsuppgifter
försvinner och att man därför får ett erbjudande
eller erbjuds omplacering
Men det finns samtal som inte varit bra, som varit rent bedrövliga med representanter från
Företaget som påpekat både det ena och det andra och att medarbetaren saknar kompetens eller
brister i medarbetarskap och inte har någon plats i nya organisationen. Det är av den anledningen
som Pappers deltar på samtalen, för att stötta, peppa och berätta att de duger och informera vilka
vägar de kan välja att gå.
Några av dessa medarbetare har valt att tacka nej och vill vara kvar på Företaget medan några
andra har accepterat erbjudandet och kommer att lämna Företaget på grund av en ledning som inte
uppskattar deras kompetens och värde.
Pappers och Företaget har i samband med samtalen genomfört ett par informationsträffar med
Trygghetsfonden TSL-omställning. TSL har där informerat om vad de kan erbjuda, med individuellt
stöd till de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och tillhandahålla jobbcoacher. Förutom att
ge hjälp på vägen mot ett nytt jobb kan de bistå med hjälp i kontakt med myndigheter till exempel
Försäkringskassan samt utbildningsinsatser.
Det här är så klart inte roligt för någon av oss, men förhoppningsvis kommer vi att ta oss igenom
den här förändringen till slut. Frågan är bara hur med allt som nu ska ske på ganska kort tid bland
annat stora utbildningsinsatser med långa upplärningstider för att klara kompetensväxlingen, minska
entreprenörskostnaderna, förändra arbetssätten och under resan skicka hem personal. Inom ett år
är vi ungefär 30 färre på kollektivsidan. Färre medarbetare ska då klara samma och till och med
flera arbetsuppgifter. Jag hoppas verkligen att vi slipper vara med om allvarliga olycksfall eller andra
ödesdigra konsekvenser pågrund av personalreduceringarna.
En sak är i alla fall säker och det är att vi kommer att kriga för
Pappers medlemmar så långt det bara går.
Medlem i Pappers står aldrig ensam!
Följ fortsatt process på Papperstreans hemsida!

Avtalsrörelsen
Avtalsförhandlingarna är igång och fram till 31 mars ska parterna
komma fram till ett nytt avtal som vi ska kunna vara nöjda med.
Just nu känns det väldigt långt bort.
Pappers krav är inte orimliga och jag tänkte återge några av de här. 4% löneökning är ett rimligt
krav när man vet att nästan alla företag inom skogsindustrin har tjänat stora pengar under de
senaste åren. Aktieutdelningarna har varit rikliga och nu är det vår tur att få smaka på den fina
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aldrig blivit så hög. De slimmade organisationerna sliter också hårt på de anställda. Därför vill Pappers stärka upp
rätten för den anställde att fritt få välja tid för återhämtning eller pengar som kompensation för gjord övertid.
Därför vill vi också ha utökad arbetstidsförkortning (ATK) blland annat för att det är så svårt att få just ledigt för
återhämtning. Pappers krav att avskaffa 5-årsregeln är högst relevant. Det finns ingen rättvisa att förhindra
nyanställda att välja själva hur de vill använda ATK under de första fem åren.
Industriarbetsgivarna har ställt flera märkliga krav. De vill styra mer av din fritid, det vill säga tiden utanför grindarna.
Skulle de få igenom det kravet ska du anmäla varenda bisyssla du har, och då kommer Företaget ha rätt att
förbjuda den om de anser att du inte får tillräckligt med återhämtningstid. Om det går igenom kan man fundera över
vad nästa steg blir? Man kanske inte ska jobba om man har barn, kanske lägga ned idrottskarriären. Det är
verkligen skrämmande.
Samma arbetsgivare vill försämra våra lokala avtal, och bland.annat införa en regel i vårt avtal som ger arbetsgivaren
möjlighet ”att vid en kontinuerligt driven fabrik och ändrade tekniska eller ekonomiska förutsättningar eller frångå
den kontinuerliga eller delkontinuerliga driftsformen eller ändring av densamma i enskild avdelning.” Krångligt
uttryckt! Det betyder med andra ord att de vill ha möjlighet att hoppa mellan olika driftsformer efter behov för att
sänka personalkostnaden (din lön). Vad tycker ni om det?

Välkommen till Papperstreans årsmöte den 25 mars vid Hotell Winn
Snart är det dags för Papperstreans årsmöte igen!
I år kommer vi att hålla till vid Clarion Hotel Winn nere på stan. Förberedelser för
detta evenemang pågår för fullt. Verksamhetsberättelser håller på att sammanställas,
årsmötesordförande har bjudits in, bokning av lokal och förtäring i form av mat,
dryck och en massa annat till årsmötet för Papperstreans medlemmar.
Kom igen nu och anmäl er till årsmötet. Det är vid de här tillfällena du som medlem
har makten att välja vilka personer som ska företräda dig framöver.
Flera viktiga förtroendeuppdrag ska väljas, bland.annat Ordförande,
Studieorganisatör, tre Styrelseledamöter och två Revisorer. Nomineringsprocessen
för dessa tyngre uppdrag avslutades den 19 februari då vi hade avdelnings/
nomineringsmöte. Vilka de nominerade är kan ni läsa om på en separat artikel
längre fram i tidningen.
Onsdag den 25 februari kl.18:00, genomför vi årsmötet med sedvanliga tal och val
och avtackningar. När årsmötet är klart och styrelsen konstituerat sig, sätter vi oss
tillsammans och äter en bit god mat.
I år har ni tre rätter att välja mellan. Vad du väljer meddelar du vid anmälan.
- Friterad havsabborre med bakad rotselleri, smörsås, laxrom och gräslök eller
- Ballotine på majskyckling med rostad broccoli, mandel, Sörmlands ädel och kycklingsky.
- Som vegetariskt alternativ bjuds det på Bakad rotselleri med sojamajonnäs, friterade sojabönor, rispapper och
kimchi kryddat sesam.
Till det bjuds det som vanligt på vatten eller läsk. Vill man ha öl eller vin till maten får man stå för det själv.
Kom igen nu och anmäl er redan idag eller så snart som möjligt till papperstrean@telia.com, via kontaktformuläret
på Papperstreans hemsida eller till Pappers exp. på telefon 026-19 10 53. Ju tidigare desto bättre så vi vet hur
många som kommer och kan göra beställning därefter.
Alltså anmäl er så snart som möjligt, senast måndag den 23 mars

Vi hörs och ses. Ha de bra // Kjelle
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Förhandling Pappers – BillerudKorsnäs (BK)

Företrädesrätter.
Gällande företrädesrätter gicks igenom. För närvarande är det fem personer som uppnått dagar motsvarande
företrädesrätt. Samtliga har ett pågående vikariat och innan dessa avslutas delges de information om hur man
gör anspråk på företrädesrätt.

Schemalagd Utfyllnadstid.
Pappers har tidigare lyft frågan om hanteringen av schemaläggningen gällande U-tiden på PM4, PM5 o Lab.
Företaget återkom vid senaste förhandling och meddelade att U-tiden för PM4 och PM5 under 2020 kommer
vara icke schemalagd på grund av bemanningsreduktionen och de omflyttningar som kan komma att bli
aktuella på grund av detta.
Även Lab vid Kartongbruket kommer U-tiden för 2020 vara icke schemalagd, detta på grund av att
schemaläggningen inte var klar inom utsatt tid.

Årlig sammanställning övertid/U-tid 2019.
Pappers efterfrågade den sammanställning över övertidsuttaget och U-tiden som Företaget brukar ta fram för
det gångna året.
Företaget tog frågan och lovade att återkomma

Externannons Automation.
Pappers lyfte frågan om att det nu ligger ute en externannons för rekrytering av två automationstekniker trots
pågående övertalighetsdiskussion i besparingsprogrammet.
Pappers anser att detta är märkligt och olämpligt då det finns en övertalighet inom automationsområdet och att
Företaget borde avvaktat med denna rekrytering tills övertaligheten är hanterad.
Företaget svarade att annonsen som ligger ute avser en successionsrekrytering men tog med sig frågan och
lovade att återkomma.

Mångkunskapstillägg (MK) Våtändesoperatör.
Pappers har tidigare lyft frågan om hur Företaget ser på möjligheten att erhålla ett MK-tillägg när man gör
något som ligger utanför befattningen och undrade nu hur statusen är för denna fråga.
Företaget svarade att de har frågan och återkommer.

Ersättning inrivning.
Företaget informerade att några från Utlastningen har varit och hjälpt till med inrivning.
Företaget återkommer med namn.

Förändringar befattningsgrader/betalningstillägg.
Parterna fastställde Företagets förslag till förändrade befattningsgrader.

Nästa förhandlingsdag 27/3.
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Tankar om vad facket gjort för dig!
Är du med i facket? Tycker du det är en onödig utgift som ändå inte ger mer än en tråkig tidning.
Tycker du det är orimligt att du ska betala så mycket av din lön till facket, när du får nästan samma
förmåner även om du inte gör det.
Och arbetslös tänker du heller inte bli? Hur klarar du dig om du blir arbetslös och inte får vare sig lön eller
A-kassa. Kan du känna utifall du får sura blickar i fikarummet för att du vägrar gå med i facket.
Det är upp till dig. Kan du tänka dig att skippa semester i sommar, hoppa över semester i år
överhuvudtaget. Att säga till arbetsgivaren att de kan sänka din lön och semesterersättning, för det behövs
inte heller. De pengarna kan de behålla själv.
Tänk om du skulle få köpa arbetskläder för dina egna pengar och börja jobba lördagar som dagtidare
också.
Tänk på att arbetsgivaren inte ger dig lön bara för att du gör ett bra jobb och du får inte semester för att du
är trevlig. Du får inte arbetskläder eller sammanhängande veckovila bara för att din chef är snäll.
De gör det för att det regleras av kollektivavtal och kollektivavtal finns enbart för att vi i facket varit
tillräckligt många för att kunna påverka arbetsgivaren och som ”tack” för att vi får lön, semester och kanske
arbetskläder eller någon annan förmån så har vi arbetare lovat att inte bråka så mycket.
Allt som du tar för givet idag, som du tror är en självklar rättighet har någon annan kämpat för och många
har fått sätta livet till i kampen för bättre arbetsvillkor. Människor har dött för att du ska få semester och för
att du ska slippa arbeta sju dagar i veckan. Människor har kämpat hårdare än någon av oss kan föreställa
sig för att du ska slippa arbeta 15 timmar per dygn och knappt få betalt. Människor har blivit misshandlade
och hotade när de slagits för att du ska ha en någorlunda trygg anställning.
Om du tror att det inte kan förändras bara för att vi en gång fått det så tror du fel!
Allt som facket kämpat sig till har vi bara till låns så länge vi är tillräckligt många. Om fler och fler väljer att
inte vara med i facket är vi snart för svaga att hålla i det vi tidigare vunnit och politiker och arbetsgivare kan
snabbt försämra arbetsvillkoren och minska semestrar med mera.
Då kanske vi snart är tillbaka till daglönearbete, livsfarliga arbetsplatser och politiker som lagstadgar om en
lägsta lön, försämrade villkor i LAS och annat, vilket kommer att leda till att vi snabbt får lägre löner och
försämrade arbetsvillkor.
Om det känns som en lockande framtid kan du strunta i facket. Om du däremot tycker det är mysigt med
semester då och då och du tycker det är viktigt att ha bra arbetsvillkor och kan
vara med och påverka så ska du gå med i facket så fort du bara kan!

Tankar från en medlem i facket!
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Nominerade till Pappers årsmöte är:
Ordförande Kjell Olsson
Studieorganisatör Tomas Hjalmarsson
Ledamöter Kjell Johansson, Leif Mellin och Erik kernehed
Revisor Jonny Andersson och Lars Högfors

Tomas

Kjell

Leif

Kjell Olsson

Erik
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Ung och facklig
Under några kommande nummer av Karskäringen ska vi presentera våra unga,
fackliga medarbetare på Företaget och Göranssons Åkeri.
Vår första person är Mathilda Hagström, mer
känd som ”Hulda” över komradion. Mathilda arbetar på Göranssons Åkeri och är
både fackligt ombud samt Huvudskyddsombud på tunga fordon.
Att Hulda blev facklig var egentligen en slump. Hon blev tillfrågad om hon ville bli
skyddsombud, men var vid det tillfället inte ansluten till Pappers. Men när hon väl
tagit klivet in i det fackliga, tyckte Hulda att det var så inspirerande att få vara ett
stöd för medlemmarna. Det blev som att se arbetet med nya ögon, man blev mer
observant på felaktigheter. Sen tog det lite tid att komma in i rollen, men nu är det
bara roligt! Men det är svårt att veta hur mycket engagemang man ska ta. Det finns
ett egenansvar hos var och en, man kan inte tjata hela tiden. Hjälmtvånget är en
ständig fråga tyvärr.

ALLA ÄR SINA EGNA SKYDDSOMBUD!
Men vem är Mathilda Hagström privat då?
Född och uppvuxen i Bomhus, en tjej som älskar hästar och har gått på hästgymnasium. Ett annat stort intresse
är socialdans och framförallt bugg. Vintertid är det utförsåkning som gäller, hon tävlade med Gävle Alpin
tidigare.Men att få vara ute i natur en slår allt, med eller utan häst. Helst med Zorro, en 6-årig valack som hon
äger och tränar till att bli en tävlingshäst i hoppning.
Mathilda började sin arbetskarriär med att, direkt efter skolans avslut, flytta till Norge och arbeta som
hästskötare under ett år. Därefter gick resan till Italien, där hon arbetade som ryttare under två år.
Hennes absolut största dröm i livet är att få köpa en stor gård. Där ska det finnas hästar, får, alpackor och höns.
Det ska inte vara ett ridcenter utan mer ha ett självhushåll. Så när jag föreslår att hon borde söka till ”Bonde
söker fru” kommer det bara ett stort asgarv. ”- Inte riktigt min grej” blev
svaret. Men hur hamnade Hulda på truckarna då?
Jo, hon jobbade i ett stall och ville köra hästbuss. Då behövdes C-kort
och Hulda bestämde sig för att söka yrkesförarutbildning via
Arbetsförmedlingen. Det fungerade bra och det blev både kort samt
YKB-utbildning. Men då fanns det inget arbete längre.
I den vevan kom mormor med det briljanta förslaget, sök sommarjobb
på BillerudKorsnäs! Och så blev det. Det började med att köra
barktruck och fortsatte sedan med övriga fordon på företaget.
Från början var det obehagligt att köra så stora maskiner, men efter en
sommar insåg Hulda att, detta var det roligaste hon gjort! ”– Det är det
här jag ska göra! Bästa jobbet jag kan ha.”
Karskäringen önskar Mathilda ”Hulda” Hagström all lycka med sitt arbete och fackliga engagemang och med
att se till så att medarbetarna har en säker arbetsplats och upprätthåller sina fackliga rättigheter!

Vid pennan//Ola Carlson
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VAD FÅR JAG FÖR PENGARNA?
Ofta vill man som medlem veta vad man får för sin medlemsavgift. Med det synsättet blir du som medlem en
kund till organisationen och då blir medlemsförmåner viktiga. Och förmånerna är viktiga. De skapades
för att trygga dig som medlem och din familj med olika försäkringar. De ger dig också goda möjligheter till
en bra pension när du väl slutar att arbeta. Men medlemskapet ger dig mer än bara förmåner.
Fackets verkliga uppdrag är att tillsammans hävda våra intressen mot arbetsgivarna och i samhället. Vi ska använda
vår gemensamma styrka för att försöka förbättra löner och villkor på arbetsplatsen. En hög organisationsgrad,
dvs. hur många av de anställda/kollektiva som är anslutna till facket, skapar styrka och trovärdighet. Om den
makten används med ansvar får facket större inflytande i samhället. De som står utanför facket utsätter föreningen
för risken att tappa makt och inflytande. Dessutom låter man medlemmarna, som är anslutna till facket, ensamma
bära kostnaden för den gemensamma nyttan.
Tillsammans skyddar vi dem som har det svårast. Alla kommer inte att utnyttja de försäkringar vi har. Alla kommer
inte att behöva hjälp av facket. Men vi sluter oss samman solidariskt och hjälper dem som behöver det mest.
Det går inte heller att veta i förväg om vi själva kommer att behöva hjälp en dag. Men som medlem i facket kan
man vara trygg av att stödet finns där. Vi tror på allas lika värde och allas rättigheter. Med detta
budskap försöker vi påverka politiken och hela samhällsbygget. När vi arbetar betalar vi skatt. Skatten används till
att bygga upp samhället och välfärden – för skola, vård och omsorg, för vägunderhåll och kollektivtrafik etc. Det
ger oss en bra välfärd genom hela livet. Via skatten betalar vi tillbaka för den vård och omsorg vi fick som barn, och
vi betalar den vård och omsorg vi får när vi blir äldre. Den fackliga organisationen ser det därför som sin uppgift att
försvara en skattefinansierad generell välfärd. Värdet av den kan vara många tusen kronor i månaden för en enskild
medlem jämfört med om detta skulle betalas ur den egna plånboken.
Aleksandar Srndovic

För 100 kronor i medlemsavgift får du 153 kronor tillbaka.

Den här artikeln kommer från Pappers Magasinet
nummer 1 år 2020. Avdelning 68. Hallstaviks tidning.
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Tack
Tack för att du stannat kvar som skyddsombud och tack till dig som ställer upp som
nyvalt skyddsombud. Normalt brukar vi ha en kortare utbildning med nyvalda ombud,
men som läget är just nu har vi inte haft möjlighet till det. Jag vill på detta vis klargöra att
vi inte glömt bort er. Så fort det blir lite lugnare på vår arbetsplats så återkommer jag i
ämnet. Ta hjälp av era duktiga erfarna kamrater tills vidare, jag är övertygad om att ni
tillsammans kommer att göra detta mycket bra. Huvudskyddsombuden tar redan idag ett
stort ansvar för sina avdelningar tillsammans med sina ombud.
Jag hoppas att ni har förståelse för detta ett tag till.

Med vänlig hälsning Peter Karlsson

Ekmanska stiftelsen - Gävle
Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning för BillerudKorsnäsanställda i samband med anhörigs
fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges
från kommun eller stat.Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för:


hjälpmedel till minderåriga barn



make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande
hälsovård.



minderåriga barns lägerverksamhet.

Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade.
Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan.
Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter för företag och fackliga organisationer och
har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.

Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september.
Ansöker gör du genom att gå in på intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar
lämnas per telefon 026-15 16 34.
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Flemton Hundrings Hörna
-rapport från rastgården

God Morrning på er alla djur! Där täckte jag in alla tror jag så ingen benhöver
känna sig förbisedd. Oavsett vad ni råkar heta. Ni kanske heter Olle eller
Nörve, Hjördis eller Lurva. Nånting heter ni väl! Som sagt, hoppas både att er
morgon är god, och att ni fortfarande vågar morra åt orättvisor, hemma som
borta. När Tjoffe Grustagsson lånade husses galoscher så blev jag riktigt
förbenad, det var ju mina favoritleksaker! Nästa gång jag ser honom ska jag
sätta tänderna i hans ben! Annars kan man ju vänta med att bitas tills motparten
börjar nafsa, men då hugger man till. Det rekobenderar jag, såvida det inte är
en kärleksfull nafsning.
Äntligen har vi fått ett typiskt vårtecken också, slösnask…jag menar snöslask. Så tillfälligt har geggan jag
brukar rulla mig i, innan husse hinner stoppa mig, täckts av snö. Fast det är ju blötsnö så resultatet blir ännu
mera gegga. Sol och snöslask om vartannat, typiskt när det våras. Husse börjar känna av våren säger han. Han
påstår sig ha fått franska dröjelser och polypala gnuttar i körtelsystemet. Annars börjar vårtröttheten märkas nu,
på både två-och fyrbeningar. Jag blir så förbenat trött av att se andra jobba, men det gäller inte er, eller?
Ni jobbar så hårt som firman förtjänar? Eller mer? Mindre?
Det kanske börjar bli dags för er att planera era klimatsmarta semesterresor, så att ni får något att se fram
emot? Min pölare Ali Ben kommenterade det så här: ”Abou Flemtis! Jag rekommenderar att semestra på
kamelryggen, hajaru len? Avstressande. Och billigt, bara lite pellets och några äpplen var femte mil, och en liter
vatten var tionde. Rena vinsten, jag svär bre!”. Fast kameler är det ju inte lätt att få tag på här, men buss och
tåg har vi. Och statsminister Lövben vill ju införa tåg som går från Sverige direkt ner till olika platser i Europa.
Det kan ju vara trevligt att åka direkt till Lurkonien utan byten, eller hur? Eller åk buss till Flakvattenträsk och
spana in Trantrastens häckning vetja! Eller skåda på andra fågelskådare. Om ni är bra på längdhopp, och bara
ska till Danmark, så kan ni ju hoppa över, eller hur? Bara ni tar en sjujämra sats – från Eslöv – ska det nog gå
vägen. Ni kanske inte lyckas hoppa ända fram, ben då får ni en svalkande simtur sista biten. Klimatsmart så det
förslår!
Försök att njuta av vårsolen och hitta på något skoj för att glömma tråkigheter i vardagen. Till exempel lekar
som gömma korven eller bonden och mjölkpigan? Genuint och hälsosamt. Eller så rycker ni upp er ytterligare
och engagerar er i samhället?! Tänk på vad ni säger, hör och gör. Annars kanske någon annan gör det åt er.
Innan jag slutar vill jag säga det här: Det här! Gnäll mer och stånka mindre. Och fladdra lagom!
Var snälla mot varann och ha det brö så kanske vi ses längre fram om ni har tur. Och gläfs gärna iväg en
hälsning till din halvmoster i Finspång, Rynkterriern Mjulla. Benare.

Högvoffningsfullt
Flemton
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Aktuellt från studiefronten
En fråga som varje år kommer upp är hur man får betalt när man deltar på en utbildning.
Det finns flera sätt som man får betalt på men grunden är att man inte skall förlora något ekonomiskt när man åker
iväg på utbildning.

Betalning när du åker på kurs.
Betalning enligt förtroendemannalagen (FML):
Arbetsgivaren betalar faktiskt förlorad arbetsförtjänst. Man registrerar i tidsregistreringssystemet att man har facklig
ledighet med betalning och får då betalt av arbetsgivaren som om man hade varit på jobbet det vill säga man får
samma betalning som om man hade jobbat och man förlorar inget. Här behöver man inte göra så mycket mer än att
vänta tills lönebeskedet kommer och titta att det blivit rätt.
Om man går en utbildning på en dag då man är ledig från jobbet och får betalt enligt FML då får man ingenting från
vare sig arbetsgivaren eller Förbundet. Vi i Papperstrean har något som vi kallar fritidsersättning. Om du deltar på en
facklig verksamhet så som en utbildning, ombudsträff eller dylikt och inte får någon betalning så får vi 800 kr för en
heldag och 400 kr för en halvdag och för att få detta måste du kontakta din fackexpedition så hjälper dom dig att
fylla i uppdragsredovisningen för detta.
Får du betalt med utbildningsarvode eller stipendie så får du betalt enligt nedan fastställda summor 2020.

Arvode och Stipendie 2020.
Utbildningsarvode Vecka 6840 kronor. Dag 1368 kr. Timme 171 kr.
Stipendie vecka 4620 kr. Dag 928 kr. Timme 116 kr.
Hur du får betalt när du går en utbildning står i kallelsen till varje utbildning. Får du utbildningsarvode eller stipendie
måste du kontrollera hur stort avdraget på lönen blir och jämföra detta med hur stor ersättning du får från Pappers.
Är ersättningen större än löneavdraget är det bara att gratulera men är ersättningen mindre än löneavdraget skall du
skriva en uppdragsredovisning och där fylla i mellanskillnaden mellan löneavdraget och den ersättning du får från
Pappers. En uppdragsredovisning kan man skriva digitalt på nätet eller på en blankett som man får på utbildningen.
Oavsett på vilket sätt man fyller i uppdragsredovisningen skall den skickas till Förbundskontoret. Finns det något du
undrar över så kan du alltid fråga handledaren på utbildningen eller din Studieorganisatör när du kommit hem.

Aktuella utbildningar 2020!
Ungdomskurs: 20-24/4 på Bohusgården i Uddevalla. Sista anmälningsdag 13/3-2020.
Pappers Förbundskurs steg 1 & 2: Steg 1 1-4/9, steg 2 22-25/9 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 5/6-2020.
Pappers miljökurs steg 1 & 2: Steg 1 10-13/3, steg 2 31/3-2/4 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 5/6-2020.
Styrelseutbildning: 15-17/9 på Lastberget i Bålsta. Sista anmälningsdag 5/6-2020.
Lag & Avtal steg 1 & 2: Steg 1 26-29/10, steg 2 16-19/11 på Hotell Europa i Göteborg.
Senaste anmälningsdag 18/9-2020.
Exempel på utbildningar på Runö Folkhögskola. Det finns fler utbildningar i deras utbud.
Huvudskyddsombud 1: 8-10 juni, senaste anmälningsdag 3 april 2020. 31 augusti-2 september,
senaste anmälningsdag 12 juni 2020.
Att informera och agitera:
11-15 maj, sista anmälningsdag 28 februari 2020. 31 augusti-4 september, sista anmälningsdag 29 maj.
Retorik: 17-19 augusti, sista anmälningsdag 29 maj 2020. 16-18 november,
sista anmälningsdag 4 september2020.

- 13 Det finns även många LO-utbildningar att söka. Det är fritt att söka alla utbildningar på LO:s hemsida.
Kallelser till de utbildningar Pappers erbjuder kommer som vanligt att skickas ut i god tid före sista
anmälningsdatum. Du kan redan nu börja fundera om det är någon av de ovanstående utbildningarna som skulle
passa. Gå gärna in på Pappers och LO:s hemsida och titta om det är något där som kan vara intressant för just dig.
Adresserna till dessa hemsidor finner du lite längre ner i texten under länkar till studier.
Kom dock ihåg att snarast meddela mig när du anmält dig till någon av
utbildningarna.
Länkar om studier (finns även på vår hemsida, www.papperstrean.se).

Pappersindustriarbetarförbundet:
Om du är intresserad vilka utbildningar som kommer att genomföras under året och i
ett tidigt skede kunna se och planera in vilken utbildning man vill anmäla sig till, gå då
in på Pappers kalendarium, se länken nedan. Där ser du vilka kurser och aktiviteter
som är inplanerade och senaste ansökningsdatum för respektive aktivitet. För
närvarande finns inte allt för nästa år upplagt men det kommer att föras in mer så fort
detaljerna är klara.
Pappers kalendarium: https://www.pappers.se/kalender

Runö Folkhögskola.
Genomför ett flertal arbetsmiljöutbildningar. Gå in och titta på deras program på Arbetsmiljöutbildningar: https://
www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
Andra fackliga utbildningar: https://www.runo.se/utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/

LO:
Senaste nytt gällande LO:s utbildningsprogram är att det nu från den 1 januari 2020 kan du även anmäla dig till
”Insikter”. Insikter är en utbildning för fackligt förtroendevalda och kommer vara en av Pappers grundutbildningar
och ligger efter förbundskursen i Pappers utbildningstrappa. Gå in och titta på om det är någon utbildning som skulle
vara intressant. Om så är fallet hör du av dig till mig så skall vi tillsammans titta på frågan och om intresse finns
anmäla dig till utbildningen. Skriv in länkarna nedan så kommer du direkt till utbildningsprogrammet som du kan
anmäla dig till.
Arbetsmiljöutbildningar: https://www.runo.se/utvecklingscentrum/arbetsmiljo/
Andra fackliga utbildningar: https://www.runo.se/utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/

Att anmäla dig till någon utbildning.
Sedan en tid finns det nu en möjlighet att anmäla sig till utbildning via en länk på kursinbjudan eller direkt på någon av
ovanstående hemsidor. Om du anmäler dig direkt på nätet! Tänk då på att skicka ett meddelande
till mig på studieorg@papperstrean.se snarast efter att du anmält dig, där du skriver: Namn.Telefonnummer som jag
kan nå dig om behov finns. Vilken utbildning du har anmält dig till.Vem som genomför utbildningen, exempelvis
Pappers, Runö eller LO? När utbildningen kommer att genomföras, så att jag kan ordna ledighet till dig om det
behövs. Detta för att jag så snabbt som möjligt får reda på när någon har anmält sig. Du kan också precis som
tidigare anmäla dig till mig. Fyll i bifogad anmälningsblankett, skriv ut den och skicka in den till mig precis som vanligt
i ett internkuvert adresserat Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Det går även bra att skicka via
e-post studieorg@papperstrean.se, se då till att fylla i samma uppgifter som på anmälningsblanketten.
Tänk på att jag måste ha lite tid på mig för att hinna skicka in din ansökan.

Kontaktuppgifter till studieorganisatören.
Studieorganisatören får du enklast tag på 152:an (Sociala Fondenhuset) och jag finns ofta där någon gång på
måndagar mellan 8:00–16:00 beroende hur jag jobbar (A-Skift). Telefon: 026-19 10 53.
E-post: studieorg@papperstrean.se
Internpost i internkuvert: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson.
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Papperstrean Ung
PAPPERSTREANS UNGTRÄFF 2020!
Det är äntligen dags för den årliga ungträffen där du som är under 30 år kan anmäla dig till en heldag
där vi träffas för konferens och massa roligheter!
Nytt för i år är att vi samkör tillsammans med avdelning 2, Skutskär vilket kommer bli grymt!
Vi avslutar dagen med diskobowling och middag!

Datum: 3 april
Plats: Folkets Hus, Gävle.
Tid: 08.00-16.00
Kvällsaktivitet och middag 17.00-ca20.00

Sista anmälningsdag:

15 mars

Anmälan görs till Ungansvarig sandra.johansson@pappers.se

Kommande utbildningar för dig som är ung!
Pappers Ungdomskurs
Datum: 20 april 2020–23 april 2020 Plats: Uddevalla Sista anmälningsdag: 13 mars.
Kursen riktar sig mot yngre medlemmar som inte tidigare har gått någon ungdomskurs inom Pappers.
Ta chansen att träffa och dela erfarenheter med andra unga vuxna inom Pappers från hela landet.
Ni får grundläggande kunskaper om Pappers organisation och verksamhet. Målet är att ge er insikt och kunskap
om hur man via egen aktivitet kan vara med och påverka utvecklingen på sin arbetsplats och i samhället.
• Vad är Pappers? • Vi och Organisationen • Studiebesök på ett pappersbruk • Vad kan jag göra för att
engagera mig? • UNG2020 – Ett jätteevent för dig som är medlem i Pappers.
Anmälan görs till via Pappers.se. Gå in på kalendarium och bläddra fram till kursen.
Kontakta även studieorg@papperstrean.se som hjälper dig med ledighetsansökan!
Vi sitter med i Papperstrean Ung:
Sandra Johansson – Transport
Evelina Enander Sjökvist – Lut & Kraft
Per Thollin – PM 4-5
Anders Edlund – Underhåll
Sandra Bogren Bohlin – Utlastningen
Simon Walldén – Underhåll
Emma Magnusson – PM 5

Har du funderingar?
Tveka inte att kontakta någon av oss.

Ungdomsansvarig
Sandra Johansson
sandra.johansson50@gmail.com
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30 september-2 oktober

ANMÄLAN TILL EVENTET ÖPPNAR 20 MARS!

Anmäl dig via Pappers.se
Sista anmälningsdag är 8 maj
SÖK ledigt redan nu!

Håll utkik i eran brevlåda - för snart kommer en
exklusiv inbjudan bara till dig. 20 mars kommer
inbjudan att skickas med post och i samband med det
öppnas inbjudan på vår hemsida.
Sista anmälningsdag kommer att vara 8 maj.
Ledighet söker ni i vanlig ordning för facklig tid
utan betalning. Är det så att ni tar ledigt men
skulle ha arbetat - ersätter förbundet er med
förlorad arbetsförtjänst. Är ni däremot lediga får
ni inget betalt men ändå en superupplevelse
så kom och häng med oss i Stockholm!
Gå med i Facebookgruppen Papperstrean – UNG2020!
Där kan du ställa frågor och få löpande information
från våra ambassadörer fram till eventet!
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Välkommen att lyssna på några tidigare Korsnäsanställda på Röda korset i Bomhus centrum.
Klockarkalles gata. Gratis entre.
Men köp gärna lite fika medan ni lyssnar.
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För 6:e året Fotbollscupen Barn Hjälper Barn
Mer information på GFF hemsida: www.barnhjälperbarn.se

barnhjalperbarn@gmail.com

Information om hur det gick.
Spelplats Gavlehov. Alfa- och Novahallen.
63 ungdomslag, 31 flicklag (rekord) och 32 pojklag från
17 föreningar spelade 121 matcher (rekord) nonstop.
Speltid 11 minuter.
Tillsammans blev det 391 mål (rekord).
Varje mål är värt 148 kronor.
I pengar till Barncancerfonden från årets cup,
just nu är 96 580 kronor. Totalt under 6 år är det 594 850
kronor till Barncancerfonden.
Vi har inte dragit vinnaren av Sociala Fondens pris ännu. Återkommer med det i nästa nummer.
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På gång med Sociala Fonden …
FÖRELÄSNING
GRATIS Föreläsning Shahrzad Kiavash ”Jag hade två
val. Och jag valde att leva.”
2012 var Shahrzad Kiavash klar med sina studier på KTH
och hennes karriär hade just börjat. Hon tränade, levde
hälsosamt och umgicks med vänner. Som en blixt från en klar
himmel drabbades hon av en mycket allvarlig blodförgiftning,
meningokocksepsis.
Hon överlevde mirakulöst nog, men det gjorde inte hennes
underben. Efter mer än 40 operationer kunde läkarna
konstatera att benen inte gick att rädda och Shahrzad Kiavash blev tvungen att genomgå en amputation av båda
hennes underben. Med denna nya, bistra verklighet hängandes över henne hade hon kunnat välja att ge upp. Istället
valde hon att samla sina sista krafter och upparbeta en drivkraft så stark att hon inte bara lyckades kämpa sig
tillbaka till livet, utan även vidare. Sommaren 2015 genomförde hon ett triathlon, 1500 m simning, 40 km cykling och
10 km löpning med proteser och fick äntligen ta revansch på den elaka sjukdom som drabbade hennne 3 år tidigare.
Men hon tänker inte stoppa här! Boka ett föredrag med Shahrzad Kiavash för att få en unik inblick i hur hon går,
springer, cyklar och simmar vidare efter sitt livs största motgång.
31 mars Föreningshuset, Gävle klockan 17.30 – ca. 19.30 1 april Pappersbruksmuseum, Frövi kl. 17:30.

Kolla med Fonden om det finns platser kvar!

Från Gävle och Frövi Rhapsody In Rock, Dalhalla 15 augusti
Följ med oss för en riktigt minnesvärd konsertupplevelse i Dalhalla i sommar.
Den 15 augusti kommer Robert Wells och Rhapsody in Rock att äntra scenen
för den 60:e gången.Föreställningen Rhapsody in Rock har sedan 1998 framförts
hela 59 gånger i Dalhalla med 55 utsålda tillfällen. Senaste gången var år 2010 och
nu till sommaren är det alltså dags igen.Det blir en kväll att minnas där publiken tas
med på en musikalisk resa under en föreställning som är speciellt framtagen för kvällen i Dalhalla. Med sig har
Robert Wells en stor orkester med musiker av klass. Under kvällen kommer även flera hemliga gästmusiker att
presenteras.
Biljetterna är placerade på sektion C rad 37-40 (något spridda).Pris: 795 kronor och skattepliktig förmån 795
kronor. I priset ingår bussresa, 3 rätters middag, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 3 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 14 juni

Från Gävle Forever Piaf - Musikalen Göta Lejon 10 oktober
Göta Lejon presenterar ”Forever Piaf ”, en nyskriven musikal med
alla hennes kända låtar, en episk berättelse om hennes liv, hennes musik
och hennes män. Som den äldre Piaf ser vi Malena Ernman och som den
yngre hennes dotter Beata Ernman, som tillsammans gestaltar Ediths inre
och yttre verklighet. Genom Ediths dialog mellan sitt vuxna jag och det
ständigt närvarande barnet berättas historien om flickan som upptäcktes
när hon sjöng i ett gathörn i Paris och steg från ett liv i fattigdom till att bli en av de klarast lysande stjärnorna på
världshimlen…Ediths vänner, älskare och kollegor gestaltas på scenen av ensemble och orkestermedlemmar.
Flera av de viktigaste personerna i hennes artistiska utveckling spelas av Björn Kjellman.
Biljetterna är placerade på parkett rad 15-16. Pris: 695 kronor och skattepliktig förmån 700 kronor.
I priset ingår bussresa, entrébiljett och fikapåse på hemvägen. Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag 30 augusti

- 19 Diggiloo Strömvallen Gävle 21 augusti och Kalskoga 7 augusti
Sveriges största sommarturné är redo att ge sig ut på vägarna igen, större och
bättre än någonsin tidigare och som vanligt fullproppad med några av våra
mest älskade artister och musiker! För vad sägs om återvändarna från förra
sommaren, David Lindgren, Jessica Andersson och Mariette? Eller varför inte
Tommy Nilsson och Per Andersson som äntligen gör comeback? Dessutom
har vi med oss multibegåvade Sarah Dawn Finer, rockdrottningen Sanne
Salomonsen, skönsjungande Frida Öhrn och faktiskt både sist och minst, eller i alla fall yngst, stjärnskottet Theoz
på Diggiloo-scenen för första gången. Rutinerade Lisa Stadell ser vi självklart också tillsammans med nykomlingen
Kristina Lindgren. Ja, ni hör ju själva - med det här gänget kan det inte bli annat än succé!
Biljetterna är placerade i sektion gul inkl. Diggiloo-filt och program.
Pris: 400 kronor och skattepliktig förmån 495 kronor.
Max 2 biljetter per sökande
Sista ansökningsdag: 31 mars

Säsongskort säljes till Furuvik.
Du ansöker direkt från vår hemsida via en länk. Du betalar direkt till Furuvik.
Kom ihåg att registrera kortet innan du besöker parken.

Priser.
Guldkort vuxen 1 399 kronor. Åkband ingår
Guldkort barn 1 199 kronor Åkband ingår
Säsongskort vuxen 675 kronor
Säsongskort barn 525 kronor

Lördag 30 maj: Shoppingresa till Stockholm.
Bussresa från Frövi och Gävle till Stockholm för shopping. Bussen stannar även vid Mall of Scandinavia.
Pris: 120 kronor och skattepliktig förmån 125 kronor. I priset ingår bussresa. Max 6 biljetter per sökande.
Sista ansökningsdag: 5 april.

Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.
Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

Håll koll på Sociala Fondens sida, fler event kommer till löpande!
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