
 

 General 

Peos krönika – 17 september - 2022  
 

Hej på er! 

 

Den 27 november 2022 genomförs Pappers förbundsmöte. . 

Du som medlem har möjlighet att skriva förslag på motioner som sedan 

kommer att behandlas på förbundsmötet. 

En motion kan skrivas av enskild medlem, ombud alternativt av den lokala 

styrelsen. 

Om du har förslag på en motion vill jag att du hör av dig till mig så hjälper jag 

till att skriva ihop något. 

 

Motionstiden till förbundsmötet går ut den 2 oktober, så hör av er före 

isåfall! 

 

Verksamheten 

Nu börjar verksamheten komma igång igen med allt vad det innebär. Vi har 

haft reguljära förhandlingar med BK, Göranssons och driftrådsmöte med 

Swedpaper. Mer om de förhandlingarna kan ni läsa i senaste Karskäring.  

Vi har även haft en träff med Företaget gällande hur u-tid för 2023 ska 

hanteras och som det ser ut just nu blir det samma hantering som 2022. 

Dessutom har styrelsen haft en Kick Off där vi bland annat tagit fram förslag 

till avd 3s verksamhetsplan för 2023-2025. Förslaget på verksamhetsplan 

kommer att presenteras på kommande medlemsmöte den 19 oktober och 

förhoppningsvis godkännas av medlemmarna. 

 

Kommande vecka ska Pappers valda kongressledamöter i Gävle 

Daladistriktet träffas en dag för lite gemensamma förberedelser inför 

Pappers kongress som genomförs den 25-26 november i Uddevalla. 

Jag, Emma och Peter kommer att träffa yrkestraineerna som påbörjar sin 

utbildning nu i dagarna. De kommer att få facklig info från Pappers och lite 

smått och gott från Sociala Fonden.  

 

 



 

 General 

Familjens jurist! 

Tips! Delta gärna på den här. 

LO-distriktet Dalarna Gävleborg kommer att bjuda in till ett Teamsmöte 

tillsammans med Familjens jurist. 

Målgruppen för konferensen är LO-medlemmar. 

  

Datum och tid: 

Den 26 oktober 18:00 - 19:30 digital föreläsning via Teams. 

 

På programmet står: 

- Skillnaden på att vara gift och sambo 

- Framtidsfullmakt 

- Testamente 

- Att ta hand om ett dödsbo 

 

Hör av er ni medlemmar som är intresserad och vill delta som kommer ni få 

en Teamslänk till mötet så småningom. 

 

 

Trevlig helg! 

Sköt om er och ha de. 

 

// Peo  

 


