
Utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Sekos 
medlemmar har varit med och burit detta land
genom pandemin och vi kommer fortsätta se till att 
Sverige fungerar. Det ska vi vara stolta över.

Men hur viktigt vårt arbete än är får vi ingenting gratis. Ett starkt 
fack är vår enda väg till löneökningar och bättre arbetsvillkor. 
Som medlem i Seko blir du starkare och tryggare på jobbet, du 
bidrar till att vi kan sluta avtal med arbetsgivare om löneökningar 
och rättigheter på jobbet. Men du har också möjlighet att själv 
engagera dig, att lära dig mer om dina rättigheter, att vara med och 
ställa krav på förbättringar på din arbetsplats.

Ta chansen att prata med oss om de här sakerna under 
Sekos medlemsvecka den 18–24 oktober! 

Vill du lära dig mer om dina rättigheter på jobbet?
Scanna QR-koden och anmäl dig till vår utbildning:

Ännu inte medlem i Seko?
Kolla in vår sida med Seko-info: 
starkpåjobbet.se



1
Prata med en arbetskamrat om att bli medlem

Kanske har du någon på jobbet som funderar på att 

gå med i Seko, kanske de nyanställda ännu inte blivit 

tillfrågade?

3
Använd ditt presentkort!

Så fort den nya medlemmen betalat sin första avgift 

skickar vi ett superpresentkort på 200 kronor till dig. Det 

finns ingen övre gräns för hur många nya du kan värva. 

Möjligheten är endast öppen för medlemmar i Seko.

2
Skriv in personen och ange dig själv som värvare

Använd QR-koden för att komma till Sekos 

inträdesansökan, eller gå direkt till seko.se/

blimedlem. När du skriver in den nya 

medlemmen, ange dig själv som värvare i 

fältet längst ned på sidan.

Från den 1 oktober till den 31 december får du ett superpresent-
kort på 200 kronor för varje ny medlem du värvar till Seko.
Så här funkar det:

Värva en arbetskamrat
– få 200 kr!


