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Seko, Box 1105, 111 81 Stockholm

Sedan ett par månader finns möjligheten 
att tipsa Seko om arbetskamrater som bor-
de bli medlemmar. Man skickar ett sms och 
sedan ringer någon från förbundskontoret 
upp arbetskamraten. En som tagit den 
möjligheten på allvar är Mikael Pettersson, 
brevbärare i Skellefteå.

– Jag har funderat mycket på det här, säger 
Mikael. Många medlemmar och förtroende-
valda är lite till åren komna, och vi behöver 
ju få med ungdomarna. På sikt är det ju de 
som ska ta över facket.

Mikael brukar berätta för nyanställda om 
Seko och fråga om de är medlemmar. Ofta 
blir reaktionen att de ”ska gå med” eller att 
de ”ska tänka på saken”.

– Det brukar ju inte bli så mycket av det 
när ungdomarna ska gå med på egen hand. 
Nu har jag istället frågat om det är okej att 
jag skickar in deras namn så att någon från 
Seko kan ringa upp. Ofta har vi det tufft 
på jobbet och det är svårt att själv hinna 
skriva in nya medlemmar.

Av det 15-tal som Mikael tipsat om har 
hittills 12 blivit medlemmar. Organisa-
tionsgraden på arbetsplatsen har på ett par 
veckor höjts med 25 procent. Inte oväntat 
rekommenderar Mikael andra att följa hans 
exempel.

– Det här med att tipsa fungerade bättre 
än jag trodde. De här ungdomarna skulle 
inte ha varit medlemmar idag utan telefon-
samtalet de fick. Vi har försökt hålla möten 
om facket för de nyanställda, men de är 
ofta upptagna. 

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TIPSA SEKO

Skicka ett sms till 71350 med följande innehåll: 
ordet Seko följt av ett mellanslag, därefter 
namn och mobilnummer till personen som är 
intresserad. Tänk på att prata med personen 
så att det är okej att vi ringer upp. För varje 
person du tipsat om som blir medlem får du ett 
superpresentkort på 100 kronor.

MIKAEL REKOMMENDERAR ANDRA ATT FÖLJA HANS EXEMPEL  

"Tipsandet fungerar 
bättre än jag trodde"

"De här ungdomarna 
skulle inte ha varit 
medlemmar i dag 
utan telefonsamtalet 
de fick, säger Mikael 
Pettersson, brevbä-
rare i Skellefteå.  


