
 

 General 

Kjelles krönika – 6 juni - 2022  
 

Hej igen! 

 

Peos krönika 

Nya ordförande Peo kommer så småningom att ta över denna krönika, men 

tillsvidare lägger jag in lite nyheter. 

 

Mera händelser vecka 22. 

 

Medlemskap i Pappers 

Nu kan du enkelt söka medlemskap i Pappers via Papperstreans hemsida. 

Antingen går du in under "Vill du bli medlem i Pappers avd 3 Karskär" och 

söker via webben eller 

kontaktar du Tarja på Pappers expedition 026-191053 så hjälper hon dig. 

 

 

Pappers Förbundsårsmöte 2022 

1–2 juni deltog Peo på sitt första Förbundsårsmöte vid Runö, Åkersberga. 

Där avhandlades bland annat Förbundets verksamhetsberättelse för 2021 

med bl.a. årsredovisning, revisorernas berättelse och mötet tillstyrkte om 

ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2021. 

  

Nytt förslag från lönenämnden behandlades vilket innebär att införa ny 

beräkningsgrund för arvoden baserat på snittlönen för arbetare i branschen 

enligt Industriarbetsgivarnas statistik och det blev bifall till lönenämnden. 

  

Förbundsmötet gav klartecken till förbundsstyrelsen att gå vidare med 

huvudavtalet och riksavtal. 

Pappers och Industriarbetsgivarna har träffat ett avtal om att anta 

”Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd”, som ett 

resultat av att arbetsgivarna begärt förhandling. Förutsättningen är att det 

först skrivs under av LO och Svenskt Näringsliv, vilket kommer att ske senare 

i år. 
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Fyra motioner från Pappers avdelningar behandlades, bl.a: 

Höjd semesteruppdelningsersättning: 

vilket innebär att Förbundet ska verka för högre 

semesteruppdelningsersättning och att det inte ska vara knutet till förhöjt 

prisbasbelopp vid kommande avtalsrörelse. 

 

Högre OB natt mot storhelg: 

Det innebär att Förbundet verkar för högre OB  mot storhelg vid kommande 

avtalsrörelse. 

Båda de här motionerna bifölls avtalsmotionärerna. 

 

Förbundet redovisade Pappers nya grafiska profil som går ut på att 

avdelningarna ska jämställas mellan avdelningarna på det vi visar utåt. 

Det ska komma mer information senare. Det är designfirma Familjen som 

har tagit fram förbundets nya grafiska profil. 

 

Inbjuden gästtalare var Karl-Petter Thorwaldsson (tidigare LO-ordförande 

numera näringsminister)  

 

Sköt om er och ha de! 

 

// Kjelle  


