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Vi i styrelsen!

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

västnytt

Samåkning
Avtalet för samåkning som berör lokförare i Göteborg är nu
färdigförhandlat.
Viktiga punkter som vi fått med är dels köper och säljer vi ungefär l ika
mycket tjänst mellan bolagen, vi arbetar med vårt kol lektivavtal på
och det viktigaste är att al lt bygger på frivi l l ighet. . För SJs förare
kommer ett löneti l lägg ges som bygger på mellanskil lnaden mellan
slutlönerna (1 22kr) detta ti l lägg kommer räknas upp efter varje
lönerevision.
Eftersom detta bygger på frivi l l ighet så måste det finnas ti l lräckl igt
antal personer för att samåkningen ska bli av och detta får vi inte reda
på fören gruppsökningarna har gjorts.

Tvist-FP dagar 201 3
201 3 lyckades SJ Götalandtåg inte lägga ut samtl iga FP-dagar som
man ska ha enligt avtalet vi lket resulterade i att SEKO lämnade in en
tvist på detta avtalsbrott. Förhandlingar gjordes lokalt men avslutades
i oenighet efter det förde SEKO frågan vidare ti l l central förhandling
vilket också avslutades i oenighet. Beslut tog att föra frågan vidare ti l l
arbetsdomstolen. SEKO med hjälp av LO-TCO rättskydd kom
överens arbetsgivaren precis innan frågan skulle tas upp i
arbetsdomstolen vilket resulterades i en förl ikning. Detta gör att de
personer som SEKO tvistade på kommer få en ersättning på
novemberlönen. . Ni som vet att ni är berörda av denna tvist men inte
får någon ersättning vid novemberlönens utbetalning.
Hör då av er ti l l Roger Patriksson. Mail : roger.patriksson@sj.se
Är det någon av våra medlemmar nu som inte får ut samtl iga FP-
dagar som ni har rätt ti l l under 201 5 hör av er ti l l ert lokala ombud.

Med Vänliga Hälsningar

Roger Patriksson
Ordförande SEKO klubb västtåg

SEKO klubb Västtåg
Efterlyser fler under 30 år
som är intresserade av
fackligt arbete och
ungdomsfrågor!
Vi behöver få igång vår
verksamhet för er som är
vår framtid!
Är det någon som är sugen
på att vara med och hitta
på lite kul aktiviteter som
riktar sig mot er under
30(ish)!
Vid intresse kontakta
Jenny Randulv,
ungdomsansvarig!

Ordförande har ordet
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Här är SEKO klubb Västtågs styrelse!

Sedan vårt sista nummer har vår
ekonomiansvariga Johan Larsson slutat
för ett annat arbete. Tills att en ny
kassör kan väljas ligger ansvaret hos
styrelsen.

Är det någon av våra medlemmar som
tycker att det låter intressant att arbeta
mer aktivt som facklig, så vänd er till
någon av oss i styrelsen, eller varför inte
be kollegor att nominera er inför 201 6.
Sven Abrahamsson är kontaktperson för
valberedning och ansvarig i den samma.
Nomineringar inför 201 6 är i full gång!
Som facklig klubb på SJ Götalandståg
så är vi så starka som vi medlemmar gör
oss. Du är viktig!

Kalendarium
3 November var det studiecirkel för
medlemmar och blivande medlemmar.

Detta är en facklig introduktionsutbi ldning
för dig som vil l veta varför facket finns, vi lka
lagar som rör arbetsvil lkoren och
anstäl lningen, och lära dig om det fackliga
löftet. Håll utkik efter nästa möjl ighet att
delta!
1 0 November
SEKO klubb Västtåg hade styrelsemöte.
11 November
Medlemscirkel Göteborg i VGJ-huset för
medlemmar och blivande medlemmar.
Facklig introduktionsutbi ldning för dig som
vil l veta varför facket finns, vi lka lagar som
rör arbetsvil lkoren och anstäl lningen.
11 November även jämstäl ldhetsdag på
SEKO:s avdelning vid Masthuggstorget, där
vår jämstäl ldhetsansvariga Marie kommer
att delta.
1 2 November
Expeditionsdag
1 2 November

Turl isteombudsmöte
1 9 November
Expeditionsdag
26 November
Expeditionsdag
1 4 December
MBL1 9
26 November
Budgetmöte/Medlemsmöte på 4:e
Långgatan i regionens lokaler kl 1 3.00-
1 5.00.
1 -2 December
Spårtrafikens bransch och avtals-
konferens.
1 6 December
Styrelsemöte. Har ni ärenden ni vi l l ska
diskuteras under styrelsemötet så kan ni
maila dessa ti l l marie.norl ing@sj.se!
4 Mars 201 6
Datum för Årsmöte för SEKO Klubb
Västtåg!

SEKO
Klubb
Västtåg

Sett från vänster ti l l höger:

Roland Larsson, Petra Stranne, Johan

Larsson, Stig-Göran Asp, Jenny Randulv,

Fredrik Eriksson, Erika Nordström, Christina

Levinsson, Roger Patriksson och Marie

Norl ing.

För er som inte vet att ni känner igen oss i styrelsen så har
ni en bild på oss här, med namn i textrutan nedanfö.r. Det
är oss ni skal l maila, ringa eller ta tag i i lunchrummet när ni
har fågor.

Turlistearbetet 2015/2016

På grund av att det varit många
arbeten i somras så har det varit en
mängd ändringar i turl istorna på ibland
väldigt kort varsel och även ganska
likformad tjänst i Göteborg, där det var
tvunget att renodla pendelsträckorna
denna sommar. Det har även varit och
är stora problem med RPS som är
planeringsverktyget.

På gång just nu är projekt "Fler
heltider för tågvärdar G"
Det pågår ett arbete att undersöka
möjl igheten att skapa fler heltidstjänster
för tågvärdarna i Göteborg. I nästa del i
projektet ingår att se över nycklarna,
exempelvis vi lka turer som blir över om

man ritar fler heltidstjänster och
lösningar på vad vi kan göra med
dessa.
I samband med det vi l l vi gärna ha in
synpunkter om vad som är bra på era
nycklar idag samt vad som är mindre
bra. Tanken är sedan att vi tar med oss
dessa vid arbetet med nycklarna för
T1 6.

Har du tankar, synpunkter eller
idéer? Maila mig! Ange vilken grupp du
går på idag samt om du har 75
respektive 1 00 % tjänst.
Nycklar förare
Vi kommer snart att påbörja arbetet
med att skapa nycklarna för T1 6. Det

var ett stort tryck föregående år på
listor med mer ”fasta” tider det vi l l säga
tidig, sen, natt respektive skift-gruppen.
Vi tror det är önskvärt att skapa fler
grupper med tidig respektive sen tjänst
och istäl let ta bort någon blandgrupp då
det är många som inte mår bra av
dygnsvändningar. Men vi och
planeringen vil l gärna kolla av intresset
först. Du som inte kom in på tidig, sen,
skift el ler natt ti l l T1 5 men gärna vil l gå
på någon av specialgrupperna T1 6 hör
av dig ti l l mig el ler Kristina.

Ha en härlig dag!
/Kent Fritzö
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Säkert har du många gånger sett
gässen på väg söderut i en V-
formation. Men vet du hur oerhört klokt
det är av gässen att flyga på detta
sätt? Genom att flyga i V-formation kan
flocken flyga 71 % effektivare än om
varje fågel skul le flyga för sig själv.
Lärdom: Människor som arbetar i en
gemensam riktning och med en
känsla av samhörighet kommer
fortare och lättare till målet eftersom
de får draghjälp av varandra.

Varje gås som flaxar med vingarna,
underlättar för bakomvarande fågel
genom att skapa uppåtvindar. Om en
gås fal ler ur formationen återtar den
sin plats så fort som möjl igt
för att dra nytta av lyftkraften från
framförvarande fågel.

Lärdom: Om vi hade lika mycket
förnuft som en gås skulle vi ansluta
oss till dem som strävar i samma
riktning som vi själva önskar.

När ledargåsen blir trött flyttar den
bakåt i formationen och en annan gås
tar tätplatsen.
Lärdom: Det lönar sig att turas om
att ta de tunga jobben och att dela
upp ledarskapet sinsemellan.

Gässen längre bak i formationen
skriker för att heja på de främsta att
hål la farten. Lärdom: Vi måste se ti l l att
våra skrik från de bakre leden är
uppmuntrande och inte tvärtom.
När en gås blir skadad och inte kan
flyga med längre,
lämnar två andra gäss formationen för

att hjälpa och skydda den skadade
gåsen.
De stannar ti l ls gåsen antingen kan
flyga igen eller har dött.
Lärdom: Om vi har lika mycket
förnuft som gäss, står vi vid
varandras sida i svåra tider likväl
som i tider då vi är starka.

Gässens Lärdomar (Lessons from
Geese) skrevs ursprungligen ner efter
ett tal av Angeles Arrien vid
konferensen Organizational
Development Network 1 991 och är
baserade på Milton Olsons arbeten.
De har sedan dess inspirerat ett flertal
organisationer världen över.

Här skulle vi vilja ha månadens bild.
Som ni säkert ser så har vi ingen bild. Vi

tar däremot möjl igheten att med detta sista

Västnytt för i år tacka alla våra fina

medlemmar för att ni finns. Eftersom vi inte

har vår Västnytt-eldsjäl Robert Gordon kvar

i styrelsen så har arbetet med att fått ut

Västnytt haltat. Vi är ful lt medvetna om

detta. Vi jobbar också för ful lt med att se ti l l

att våra informationskanaler ska förbättras

rejält inför 201 6! I och med detta sagt så

har vi många veckor kvar på 201 5, så vi tar

inte jul ledigt än på länge än. Inte de allra

flesta av oss i vi lket fal l .

Gässens lärdomar - en metod inom organisationsutveckling som kan gagna oss även i
fackl igt arbete och som skyddsombud!

VI FÅR DET AVTAL SOM VI
FÖRTJÄNAR?

Rubriken kanske låter l ite hård och det
är naturl igtvis ingen idé att spekulera
för mycket i framtida
avtalsförhandlingar. Men vi vi l l med
denna text väcka en tanke hos er.
Begreppet rast är ju ett kärt
samtalsämne för många. Som ni
förmodligen redan känner ti l l så får vi
ju jobba i max 5 timmar i sträck sen
måste vi ha en rast, och den rasten
ska vara minst 30 minuter lång. Rasten
kan vara betald el ler obetald men
oavsett vi lket så har vi då rätt att kunna
koppla av i minst 30 minuter utan att bl i
störda. Kanske äta en bit mat, dricka
en kopp kaffe el ler bara vila l ite. I
många av de turer vi har så är själva
arbetet rätt krävande med ful la tåg och
ett al lmänt stressigt upplägg. Då känns

det ju skönt att veta att vi har rätt att ta
rast så småningom.

Men rasten är inte bara en rättighet
utan den är också en skyldighet.
Oavsett om du är tågvärd eller
lokförare så har vi ett ganska fritt jobb
men det sker under ett stort ansvar.
Skulle något hända så kommer du att
bl i granskad och har du då inte tagit
rast som du ska så riskerar du att bl i
kritiserad för det. Det är därför det är
viktigt vid exempelvis stora förseningar
el ler trafikavbrott att stå på sig. Kräv
din rätt ti l l rast. Alternativt påpeka att
du är skyldig att ta rast. Jobba aldrig
mer än 5 timmar i sträck.

Vid de senaste centrala
avtalsförhandlingarna så hade
arbetsgivarorganisationen Almega flera
saker som de vil le ändra i det centrala

branschavtalet. En av de sakerna var
att de vil le att man ska kunna jobba 6
timmar i sträck innan rast. Vi skul le väl
snarare vil ja gå åt andra hållet och få
ti l l en skrivning där 4 timmar är
maxgränsen.

Kontentan av denna text är al ltså att vi
får det avtal vi lyckas förhandla oss ti l l i
framtiden. Men det kommer att bl i svårt
för en facklig företrädare att gå ti l l ett
förhandlingsbord och säga att vi vi l l ha
en förbättring på ett område när både
vi och arbetsgivaren vet att många
kollegor struntar i regeln.

Hälsningar
/Robert Gordon, lokförare, via SEKO
klubb Västtåg



Tävlingen 8 frågor! Vinn 2 biobil jetter.

Kommande utbildningar för medlemmar. Är
ni intresserade så kontakta Kicki!
Det finns många flera kurser att söka,
kurserna vi tagit upp här är enbart
exempel ur ett stort urval av kurser
som finns för medlemmar i SEKO. Är
det något ni saknar i kursmaterialet så
tveka inte att kontakta oss.
Detta året är snart slut, men ti l l 201 6
dyker ett nytt kursutbud upp, så håll
ögonen öppna!

Medlem i facket pension 55+
Innehåll :
Medlemskapets värde
Försäkringar
Lär dig räkna din pension
När ska du ta pension, 61 -67 år.
Cirkeln omfattar tre halvdagar

(1 3-1 6.30) och är tvärfacklig.
Falköping 1 8/1 1 & 25/1 1

Ungdomskurser under 30
Om Facket
Tvärfacklig ungdomskurs som ger dig
en första inbl ick i den fackliga
organisationen, dina rättigheter och
skyldigheter, kol lektivavtalet och hur du
kan påverka både i organisationen och
din arbetsplats.
Göteborg 1 -2 december

Studiecirklar för medlemmar och
blivande medlemmar på vår
arbetsplats hålls fortlöpande, se
kalendarium under texten om
styrelsen för planerade datum!

För utbi ldningar tar du ledigt enl igt
studieledighetslagen med helt
löneavdrag, SEKO ersätter med 1 06
kr/h (skattefritt belopp). Vi ersätter
resan mellan hemort och
utbi ldningsstäl let, med bil l igaste
färdsättet, för er som reser från annan
ort. Ersättning för egen bil är 1 8.50
kr/mil (skattefritt belopp).

Klubb SEKO Västtåg
Vid intresse maila eller ring Kicki!
Mail: christina.levinsson@sj.se
Tfn: 070-0029958!

Utbildningar!

1 . VEM ÄR BÅDE MAN
OCH KVINNA. IKLÄDD
BÅDE HÖFTSKYNKE
OCH SARI?
P. FREJ/FREJA
H. KINESISK BUDDA
F. ARDHANARISHVARA
2. VAD ÄR ALEKUVA?
L. DALSLÄNDSK
BENÄMMNING på
SMÅFISK
F. JAPANSK GUD
H. OMRÅDE I NORRA
FINLAND
3. BOXARUPPRORET
VAR?
O. KINESISKT UPPROR
MOT EUROPEERNA
E. SVENSKA BOXARES
PROTEST MOT
FÖRBUDET AV
PROFFSBOXNING
A. 1 987 ÅRS REVOLT

MOT KOSTNADEN FÖR
FÖRVARINNGSBOX PÅ
GÖTEBORGS CENTRAL
4. VAR FINNS MORA
STEN IDAG?
D. DET VETE F-N
G. MORA
N. STOCKHOLM
5. VILKEN HUNDRAS
VAR LASSIE?
N. SCHÄFER
H. COLLIE
F. VÄSTGÖTASPETS
6. VAD KALLADE MAN
ÄLVSBORGSBANAN
FÖRR?
G. VISKADALSBANAN
M. GRUSBANAN
Ä. HAVREBANAN
7. VAD HETER ROGERS
KATT?
G. TARZAN
J. SUDDEN

S. BAMSE
8. VAR FINNER DU HPL
ESPLANADEN?
D. GRUMS
T. LIDKÖPING
P. MARIESTAD

Svaren på frågorna bildar
ett ord. Vilket?
Frågeställare:
Roland Larsson. Det är
MINA rätta svar som gäller,
oavsett vad.
Rätta svaret skickas till
marie.norling@sj.se
Första rätta svar vinner!

Förra numrets vinnare av
biobiljetter blev:
Betty Wohlén

Jämställdhet
Den 1 1 november var det ansvarigträff för

jämstäl ldhetsombud från flertalet

arbetsplatser där SEKO finns

representerade. Höstens möte lade stort

fokus på mångfald och rasism. Texten

som följer är från SEKO:s program för

integration och mångfaldsarbete. "Vil lkor

och samhörighet på en arbetsplats är inte

bara en fråga om kampen för högre lön

och bättre vil lkor. Al la vi l l väl också ha en

bra känsla i magen när vi går ti l l jobbet.

Fördomar finns ibland oss och vi kan

möta både trångsynthet och intolerans

även på arbetsplatsen. Som fackförening

kan vi dock aldrig acceptera att

människor behandlas sämre på grund av

hudfärg, tro, sexuell läggning eller kön."

Det är viktigt att jämstäl ldhets och

mångfaldhetsarbete finns och är aktivt

även på SJ Götalandståg. Lämna gärna

synpunkter ti l l mig om det är något ni

skul le vi skul le lyfta i klubben!

Ha det väl al la!

/Marie Jämstäl ldhetsansvarig




