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Förhandlingsorganisation Infranord  

Hej!  
Det här är det första av flera infoblad som kommer skickas ut ifrån oss på 

Förhandlingsorganisationen Seko på Infranord under 2018. Ett av våra mål för det kommande året är 

att förbättra våran kontakt med dig som medlem och infobladen är en del av det arbetet.  

I infobladen kommer du kunna läsa om aktuella saker som sker i Seko på Infranord men också i 

järnvägsbranschen i stort. 

 

Vad är Förhandlingsorganisationen Seko Infranord? 
Dom lokala Infranordklubbarna väljer representanter till Förhandlingsorganisationen. Vi är tio 

stycken förtroendevalda, som oftast också sitter med i styrelsen i någon av dom lokala 

Infranordklubbarna, som utgör den ordinarie styrkan i Förhandlingsorganisationen Seko på Infranord. 

Utöver dom ordinarie deltagarna har vi fyra stycken ersättare och två stycken styrelseelever. Tio 

gånger per år träffas vi i Stockholm. Och vi kommer ifrån Sveriges alla hörn. 

 

Vad pysslar vi med? 
Förhandlingsorganisationens huvuduppgift är att delta i och sköta centrala förhandlingar och 

avtalsrörelser med Infranord. Och att säkerställa att dom lokala klubbarna har ett gemensamt 

arbetssätt.  

När vi träffas diskuterar vi bland annat om det har blivit några förändringar i avtalet som behöver 

kommuniceras ut. Kanske har det kommit fram att vissa delar av avtalet inte fungerar som det var 

tänkt ifrån början och måste omvärderas. Eller är det några nya lagar eller regler på gång som direkt 

eller indirekt kommer påverka dig som arbetar inom järnvägen? 

Såklart är även arbetsmiljö och jämställdhet- och mångfald stående punkter på dagordningen. 

 

Snart dags för årsmöte i din klubb.  
Nu är det hög tid att hålla utkik efter anmälningslistan till årsmötet för din klubb. Årsmötet är ett 

toppentillfälle att träffa dina kollegor över en god bit mat, ställa frågor till dina fackligt 

förtroendevalda och inte minst för en chans att få din röst hörd! 

 

Väl mött tills nästa gång och var rädd om dig ute i spåret! 

 

Jörgen Lundström, Ordförande Seko FO Infranord 

https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/infranord/

