Olika omständigheter gjorde att SEKO Västnytt inte kom ut i januari februari ,mars men här har ni ett
nytt .
Nya styrelsen i Klubb Västtåg är:
Christina Levinsson, ordförande
Fredrik Eriksson, vice ordförande
Helena Jäderberg, sekreterare
Anders Martinsson, kassör
Jessica Sander, Studie-, medlemsrekryterings- och ungdomsansvarig
Marie Norling, jämställdhets- och arbetsmiljöansvarig
Ingemar Norden, försäkringsansvarig
Johannes Viden, fackligpolitisk ansvarig
Johannes Viden tar ordinarie mandat för Uddevalla tills vidare
Erika Nordström, turlisteansvarig
Förhandlingsansvariga:
Stig-Göran Asp/ Jenny Randulv
Anslagstavlan Jenny Randulv

Lokalt så har 2016 bjudit på blandad kompott, där mest fokus varit på vändstäd. Medlemmar har
skrivit rapporter men skyddet har inte fått in tillräckligt så skriv RAPPORTER!
Vi har haft en förhandling om vändstäd och vi har kommit överens om de tider som skyddsombuden
har kommit fram till i den arbetsgrupp dom har medverkat i. Vi har fått med i protokollet att det
endast gäller T16 och skall utvärderas senast 31 okt. Det som gäller är 10 minuter för X11-14. För X61
och Regina gäller 15min. Vid snabbvändningar i Göteborg är det 10 minuter per person på
ankommande och avgående personal.
Vårt kollektivavtal gick ut 31/3. Det nya avtalet är under förhandling!

Kommande medlemsmöte i Göteborg
Datum och tid: 2016-04-21 kl 9-12
Plats: VRÅNGÖ
Ombudsman Monica Danielsson är inbjuden.
Ungdomsaktivitet i Slottskogen kommer att ske två helger i maj.
Kommande styrelsemöten
20 april i Göteborg
12 maj i Borås
7 juni i Falköping
17 augusti i Göteborg

SEKO-expeditionen är bemannad av klubb Västtåg varje torsdag, vi finns på våning 2.
ALLA Medlemmar är hjärtligt välkomna till SEKO-expeditionen

Som vi nämnt tidigare så har vi känt ett oerhört stöd av medlemmarna under verksamhetåret som
gått och vi får aldrig glömma det faktum att det är medlemmarna som är fackföreningen.
Tillsammans är vi starka och står upp för våra rättigheter.
Hälsningar SEKO klubb Västtåg

