♦ NYHETSBREV NR 1 APRIL 2019 ♦

Vi är glada att kunna leverera Pappers historiskt första nyhetsbrev gällande UNG -2020.
Sedan Pappers styrelse beslutade om att satsningen blir av i maj 2018, har projektgruppen
träffats fysiskt men även via Skype, då tid och ledigheter inte klaffat.
Vi har diskuterat, planerat, besökt inrättningar och bollat aktiviteter. Tänkt högt och lågt om
föreläsare och seminarieupplägg för att göra det bästa med det förtroendet vi fått. Vi är
övertygade om detta är rätt väg. Vi kan och tror att vi axlar uppgiften att inspirera våra unga
medlemmar.
Nedan följer en delredovisning men även information vad som görs och kommer göras.
UNG 2020-PROJEKTGRUPP-Gruppen består av följande personer
Amanda Norström avd 96 Gruvön
076-8017440 – amanda.norstrom@pappers.se
Gabriel Jöngren avd 78 Mariestad
076-6144657 - gabriel.jongren@pappers.se
Marcus Davidsson avd 53 Norrköping
076-0427280 marcus.davidsson@pappers.se
Sandra Johansson avd 3 Karskär
073-7355570 - sandra.johansson@pappers.se
Sara Wiinikka Förbundskontoret
08-796 61 34 - sara.wiinikka@pappers.se

Dom här kommer att från november början att starta en turné och då besöka alla bruk – från
norr till söder. Kaffe, kaka och gött snack utlovas.

NY LOGGA – AFFISCHER Tillsammans med DA Media, som kommer vara vår externa
projektledare (https://www.damedia.se/ )har vi fått hjälp i att ta fram, logotype och en snygg
Roll-Up som kommer turnera land och rike runt – var så säker. Bifogar filerna för er att
använda. Vi kommer att lägga upp detta på vår hemsida för er att använda ute på
avdelningarna.
Vi kommer inom kort, nästa vecka, att skicka ut affischer för er att sätta upp på lämpligt
ställe. Skickar filerna så att ni kan sprida på era arbetsplatser. Skulle det uppstå ett behov av
fler - kontakta Pauline på förbundskontoret.

PAPPERS AMBASSADÖRER - Fån det att vi startade har vi också haft vår första träff med de
så kallade ambassadörerna i UNG-2020. Det skedde på Runö 3-4 december. Dom är Pappers
förlängda armar, öron och ögon. Deras uppdrag att sprida detta event till våra unga
medlemmar men även få med sig en till av sina kamrater och att förklara Pappers som
organisation och vad vi gör.
PAPPERS PÅ BONNSVENSKA - Ett arbete att skapa en ambassadörshandbok, är på ett
planeringsstadium med tankar gällande innehåll med snabbfakta som vi tror kan locka den
yngre medlemskåren. Pappers på enkel bonnsvenska i ett enkelt format.

UNG-19 KONFERENS- Det som ligger närmast i tiden är nästa konferens för ambassadörerna
som blir precis ett år innan det stora eventet. Finfina föreläsningar utlovas av väldigt
välrenommerade personer inom, politik, fack och aktivism. Inbjudan dyker upp snart och
anmälan görs via kalendariet på hemsidan. Dom som deltog i december, oavsett dom inte är
under 30 år kommer att bjudas in igen till konferensen 2019.
PROJEKTGRUPPEN-Delar av projektgruppen har besökt avdelningsmöten och på så vis
inspirerat avdelningar till att starta upp en vilande ungdomsverksamhet såväl som besök på
olika förbundskurser och distriktsmöten i landet med syfte att sprida UNG -2020 satsningen.
Till kommande Ungdomskurs hade vi 50 ansökningar vilket är mycket bra antal och tyder
redan nu på att projektet är i en mycket god och välmående riktning. Och att tillägga, i ett
mansdominerat förbund att det är 50-50 i könsfördelningen. BRA JOBBAT, alla ute i
avdelningarna.
NYA MEDLEMMAR-Medlemmar under 30 år som kommit in i förbundet från årsskiftet fram
till sista mars har fått ett sms från förbundet där det står:
Kul att du är medlem hos oss tycker vi. I och med att du är
Under 30 år bjuder vi in dig till fest 30 september - 2 oktober
år 2020 i Stockholm.
Ditt fackförbund Pappers fyller 100 år och det vill vi fira genom
att lyfta er unga. För ni är framtiden!
Besök gärna vår hemsida och anmäl ditt intresse att delta och signa upp dig på vårt
nyhetsbrev. https://www.pappers.se/ung-2020
🌹🌹Välkommen till Pappers 🌹🌹

Välkomst-sms kommer vi att skicka ut kontinuerligt till nya unga medlemmar fram till
eventet år 2020.

POD- Ett led i satsningen är olika kringaktiviteter. En av dem är att vi ska producera en Pod.
Inte vi men Filt, ett produktionsbolag (https://filt.com/sthlm/ )Detta för att för att höras lite
mer, upplysa omvärlden att vi finns men också prata om den fackliga vardagen och vad det
faktiskt är.

Vi är också himla glada över att få lite kändissken över oss, då vi lyckats knyta den fantastiska
Emma Knyckare till att programleda podden (https://www.kahlo.se/emmaknyckare). Vi
spelar in i maj och juni. Hon känns, enligt oss, som en riktig pangperson att leda detta. Så
välkommen till Pappers värld, Emma! (Psst, det kommer komma fler kändisar men vi kan inte
avslöja allt det göttiga i förväg)

!HJÄLP 1! POD – i podden kommer vi att ha segmentet ”Högt och lågt – Pontus svarar”
Pappers förhandlingschef. Vi önskar och vill gärna ha frågor inskickade, anonymt eller med
namn, högt och lågt, allvarligt och roligt eller hårda och/eller enkla avtalsfrågor.
Ni bestämmer. Mest troligt att frågan kommer med i podden om man har en fråga som träffar
målgruppen och allmänheten. Läs mer här och lämna er fråga, tack!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdATmLZeKB1xC
njZAhOKmFd2bZppUMlJRV1JETDQwMko5TkUyUDlSWDNYUzkxVy4u
!HJÄLP 2! PODDNAMN -Vi vill och behöver ha hjälp med lämpligt namn på podden. Bästa
namn, om vi använder det, belönas med ett fint pris. Länken är samma som ovan men lika
viktig.

!HJÄLP 3! ALLA UNDER 30 ÅR PÅ VÅRA BRUK - Se till att sprida vår hemsideadress
https://www.pappers.se/ung-2020 där vi uppdaterar med info men även ger medlemmar
möjlighet till att lämna intresse att delta på eventet 2020, anmäla sig till nyhetsbrev och man
kan, oavsett ålder, som avdelning, som kommitté eller arbetsgrupp och oavsett ålder skicka
förfrågan om att vi kommer och ger en presentation av projektet.
SAMMANFATTNINGSVIS - Viktigt att alla - oavsett om du är medlem i Pappers eller bara
tycker att det är en supergrej - oavsett ålder, hjälp oss göra detta till den fantastiska satsning
det faktiskt kan bli.
Pappers ska vara ett eget förbund om 40 år och då behövs allas hjälp. Ungdomarna är ju inte
bara nu – dom är framtiden också. Kom ihåg det.
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av juni.
Frågor och funderingar -kontakta någon i projektgruppen.
Vid tangenterna
Pauline Hylander
Förbundskontoret

