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Vi i styrelsen!

västnytt
JUNI 201 5

Sommar 201 5 är här!
Just nu vid denna tid när sommar har kommit så längtar många just
på en dag. Denna är dagen när semestern kommer. Det blir en längre
period då man inte behöver sätta klockan på ringning eller ha några
tåg att passa. Passa på att njut ordentligt.

Lönestegen 201 5

Men semestern varar inte hela sommaren och tyvärr brukar turerna
vara längre än under vår och höst. Många kommer att gå på skubben
som inte har gjort det tidigare. Vi kommer att ha andra
begränsningsperioder. Tycker du att du har jobbat många långa turer
så gå in och fråga PPL om hur många timmar du har gjort eller hur
många timmar du skall göra. De får inte planera ut övertid eller mertid
för dig om du inte vill detta, och om det är för mycket tid uptlanerat så
har du rätt till 0-dag eller %-dag.

De nya lönestegen för lönen
som gäller från och med 1 april i
år.

Begränsningsperiod för förare Gbg är 29 juni-30 juni, 1 juli-31 juli och
1 aug-1 6 aug.

Lär känna dina
styrelsemedlemmar så att du
vet vem du skall kontakta.
Bild på styrelsen finns på
sidan två i bladet.

Begränsningsperiod ombord Gbg/ytterstationer ombord och lokförare
är 1 5 juni-30 juni, 1 juli-31 juli och 1 aug-1 6 aug.

SEKO klubb Västtåg

Efterlyser fler under 30 år som är
intresserade av fackligt arbete
och ungdomsfrågor!
Vid intresse kontakta Jenny
Randulv, ungdomsansvarig!

Har ni frågor så kontakta ditt lokala fackliga ombud.
Ta nu hand om er i sommar och njut av värmen.

Med Vänlig Hälsning!
Ordförande Roger Patriksson

Här är SEKO klubb Västtågs styrelse!
För er som inte känner oss
sedan tidigare, eller som enbart
känner igen några av oss, här
följer en kortare presentation av
varje person.
SEKO
Klubb
Västtåg

Sett från vänster till höger:
Roland Larsson, Petra Stranne, Johan Larsson, StigGöran Asp, Jenny Randulv, Fredrik Eriksson, Erika
Nordström, Christina Levinsson, Roger Patriksson och
Marie Norling.
Roger Patriksson,

lokförare i
Göteborg, är styrelsens ordförande
sedan sista årsmötet. På sin fritid
engagerar han sig politiskt i sin
kommun. Han löper och cyklar, även
om det blir för lite av den varan. På
fritiden tittar han gärna på serier och
film.
Jenny Randulv,

lokförare i Göteborg,
är styrelsens vice ordförande, samt
ungdomsansvarig. Hon delar även
förhandlingsansvaret tillsammans
med Roland.Hon har jobbat fackligt i
två år, först som turlisteombud och
nu i styrelsen. På sin fritid träffar hon
vänner och löptränar. Hon har bott i
Göteborg i hela sitt liv, men är
hemligt förälskad i Stockholm
(staden alltså).

Roland Larsson , lokförare i

Uddevalla, är förhandlingsansvarig
tillsammans med Jenny och sköter
klubbens utbildningar för
medlemmar och förtroendevalda.
Har ALLTID jobbat vid järnvägen,
tror det började med farmorsfar
1 892.
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Petra Stranne, ombordare i

Göteborg, är med sedan årsmötet
och är facklig politiskt ansvarig i
styrelsen. Hon började på Sj AB år
2002, och har efter det jobbat som
tågmästare på olika bolag tills Sj
Götalandståg startade. Hon gillar att
träna i naturen, resa och socialisera
med nära och kära.

Stig-Göran "Stisse" Asp, lokförare
i Borås. Är ansvarig för kontakter
med skyddet. Har varit med i facket
sedan 1 977, och började som
stallapojk vid stallet i Sävenäs. Har
därefter jobbat som TKL,
butiksansvarig för biljetter i Borås,
LCC- Tomteboda, trafikkontoret på
SJ, Sydvästen och DSB. Har varit
tränare inom fotboll och innebandy i
många år, men nu är allt sånt
avslutat.

Christina Levinsson , ombordare

Borås. Är studieansvarig. Hon har
jobbat fackligt i 1 5 år och varie
studieansvarig i alla av dom, och har
fått många kontakter genom åren i
vår organisation, som är värdefulla
för att kunna göra det så bra som

möjligt för medlemmar. Hon gillar att
resa till nya platser och att cykla,
och ser fram emot att cykla Göta
Kanal i slutet av juli.

Erika Nordström , ombordare i

Falköping. Sitter i styrelsen och är
turlisteansvarig. Började som
"sommarbarn" och skulle jobba en
sommar. Den sommaren blev 11 år
lång. Är gift (ja, han är lokförare) och
bor i ett hus på landet med två
vovvar och två killar som förgyller
deras vardag. Hennes liv består
mest av att jobba, vara mamma och
njuta av livet i allmänhet, och hon
älskar det!

Marie Norling , ombordare i

Göteborg. Sekreterare och
jämställdhetsansvarig i styrelsen.
Hon började som förtroendevald på
Göteborgs Spårvägar, fortsatte in i
DSB och resten vet ni. Hon har bott i
Göteborg sedan årsskiftet 98/99.
Spenderar fritiden med familj, djur
och vänner, och med en stor mängd
historiskt hantverk
(vikingatid/medeltid).
forts.nästa sida

Newsletter Header

forts. från föregående
sida.

Johan Larsson ,

ombordare i
Uddevalla. Han är
kassör i styrelsen
sedan årsmötet. På

fritiden hejar han
på, eller lider med,
Arsenal.

Fredrik Eriksson ,

ombordare i Nässjö.
Då vi för tillfället
saknar information

från Fredrik så
återkommer vi med
honom i nästa
nummer med en
alldeles egen ruta
tillägnad bara
honom!

Lönerevisionen 201 5

MBL19 den 25 juni

Vad är MBL1 9?
En viktig förutsättning för fackets
möjligheter att följa med i arbetsgivarens
resonemang är arbetsgivarens
informationsskyldighet. Enligt 1 9 § MBL är
arbetsgivaren skyldig att fortlöpande hålla
facket informerade om hur verksamheten
utvecklas och riktlinjerna för
personalpolitiken.

201 5 års lönerevision har
avslutats .

Den nya lönen ska komma ut
på junilönen, där den
retroaktiva delen från april
och juni ska vara med.
Löneökningen var på 2,3 %
förutom på sista
lokförarsteget som ökade
med 2,31 %.
Detta för att man tog
ökningen som skulle varit på
körlärartillägget och la det på
sista slutsteget på
lokförarlönen. Även Obtilläggen ökas med 2,3 %
men kommer redovisas
senare.
För medarbetare med
befattningslön revideras lönen
enligt följande:

Tågvärd :

21 580 kronor under
utbildningstid.
25 063 kronor från första egna
turen.
26 628 kronor efter 1 2 månader i
steg 2.
28 332 kronor efter 24 månader i
steg 3 om man är ags.

Lokförare:

21 580 kronor
under utbildningstid.
28 642 kronor från första egna
tur efter avslutad utbildning.
30 326 kronor efter ett år i yrket
efter avslutad utbildning.
34 893 kronor efter tre år i yrket
efter avslutad utbildning.

Nytt instruktörstillägg :

3 870 kr/ mån
Nytt tillägg koordinerande
instruktör 4 425 kr/mån.

Körlärartillägg :
1 406 kr/mån

Har ni några frågor så kan ni
vända maila till:
Roger.patriksson@sj.se

Månadens bild.
Tidigare i bladet och
fortlöpande framåt kommer vi
att ha månadens bild.
Idén instiftades av vår före
detta tillförordnade och
eminenta ordförande Robert
Gordon (som tog över efter
Monika Danielsson), och
eftersom att vi tycker att det är
en strålande ide så fortsätter vi
på detta vinnande koncept.
Månadens bild är tagen under

Issue 1

lunchen på senaste
styrelsemötet i Nässjö
den 2 juni, och som tur
var fanns det en öppen
spis att värma sig vid
efteråt. Vi önskar er alla
varmare bad än vad
Roger fick under den
kommande sommaren!
Vi hoppas också att ni
vill hjälpa oss att
fortsätta hitta nya bra

bilder till "månadens
bild" helt enligt
tidigare. Skicka in
bild eller bilder till
marie.norling@sj.se.
Vi vill gärna också
ha idéer till
kommande tidningar,
är det något ni
önskar ha med så
skicka även gärna in
förslag till detta till
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Utbildningar!
Alla som har fått ett uppdrag som
sekoombud får gå en grundkurs som
heter VALD PÅ JOBBET 1 och 2 , för
att sedan komma vidare i sitt uppdrag
och välja utbildningar inom Seko.

På gång!

Utbildning för turlisteombuden
"Nya förtroendevalda "
kommer inom kort datum ej fastlagt

För medlemmar!

Studiecirkar i höst.
Där vi behandlar vårt kollektivavtal på
SJ Götalandståg och som innefattar
våra arbetstider, arbetsmiljö, där vi ger
medlemmar grundkunskaper i de
rättigheter och skyldigheter som gäller
inom vårt avtalsområde.
Vi förklarar hur facket lokalt är
organiserat, när man har

medlemsmöten, vilka som är med i
styrelsen, vilka personer som kan
svara på frågor om avtal, arbetsmiljö,
försäkringsfrågor mm.
Vi kommer att köra heldagar (8 tim)
och man söker C-ledighet och lämnar
in en ledighetsansökan till
planeringen, och Regionen betalar
hela avgiften för förlorad
arbetsinkomst. Vi bjuder på lunch!
Anmälan sker till studieorganisatören.

För ungdomar under 30 år!

OM Facket är en i raden av
tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs
nya utbildningsutbudet. En kurs som
ger dig en första inblick i den fackliga
organisationen, dina skyldigheter och
rättigheter, kollektivavtalet och hur du
kan påverka organisationen på din
arbetsplats.

Tävlingen 8 frågor!

Målgrupp är medlemmar under 30år.
Kursen innehåller: människovärde,
unga arbetare och makten på arbets
marknad, klass och rättvisa och facklig
aktion och påverkan.

Hur tar jag ledigt?

Enligt studieledighetslagen har du rätt
att få ledigt för att gå dessa kurser. Du
måste själv söka ledigt senast 2
veckor innan kursstart. Du söker ledigt
utan lön och får betalt via
studiestipendium eller förlorad
arbetsförtjänst. På kursen får du hjälp
att fylla i ersättningsblankett.
Gör en intresseanmälan redan idag på
www.fackligutbildning.se eller ta
kontakt med studieorganisatören.

Klubb SEKO Västtåg
KICKI christina.levinsson@sj.se

Vinn 2 biobiljetter.
B. Homeros
4. Vad är koden till
Bokstaven före
C. Åsaka
rätt svarsalternativ rastlokalen i Bs?
E. 1 435
bildar ett ord .
8. Min morfar var..
U. 1 485
Först lästa rätta
M. plantagearbetare
J. 1 51 0
svar vinner.
på Kuba
5. Vad var Ratatosk? G. guldgrävare i
1 .Lenin föddes i..
Alaska
S. En ekorre
S. St. Petersburg
V. Rallare i USA
B. Ett vårtsvin
L. Simbirsk
T. En lemur
U. Oslo
6. Hur många månar Frågeställare:
2. Banan är..
Roland Larsson. Det är
har Mars
Ö. en ört
MINA rätta svar som gäller,
O. 1
E. en buske
oavsett vad.
L. 2
P. ett träd
Rätta svaret skickas till
A. 3
marie.norling@sj.se
3. Natt är enl. EU..
7. Vem kallade
E. kl.22.00-07.00
Cicero för
D. tiden från solens
nedgång till uppgång ”Historiebeskrivning
ens fader”?
N. kl.22.00-06.00
A. Herodotos

Västnytts humorsektion
setts på nätet presenterar:

Rutan är tagen ifrån planka.se

Ansvarig utgivare:
Marie Norling, styrelsen.
Mail: marie.norling@sj.se
web: www.sekovästtåg.se

