
 
 

Till förtroendevalda i Seko Stockholm #13/2018 

 

Seko Stockholm ringer dig 26-28 mars 

Under valrörelsen har Seko Stockholm ambitionen att prata med många medlemmar om betydelsen 

av årets riksdagsval. Förtroendevalda valarbetare från Seko Stockholm kommer i ett första led att 

ringa till förtroendevalda i regionen för att lyssna in vad som är viktiga fackliga frågor i valet. Kanske 

kommer vi att ringa just dig! Läs gärna Seko Stockholms inspel till den fackliga valrörelsen och 

fundera på innehållet inför ett eventuellt samtal. Inspelet kan du läsa här. 

 

 

2017: Massor av verksamhet från Seko Stockholm 

Nu finns Seko Stockholms verksamhetsberättelse för 2017, som ska behandlas på årsmötet 12 april, 

att läsa på hemsidan. Verksamhetsberättelsen ger en bra inblick i den förhållandevis omfattande 

verksamhet som utförts av Seko Stockholm under förra året. För att läsa verksamhetsberättelsen, 

klicka här.  

 

På höstmötet 2017 antogs en verksamhetsplan för det nuvarande årets arbete som även är uppe för 

behandling under årsmötet. Verksamhetsplanen för 2018 kan du läsa här. 

 

 

Nomineringar till Seko Stockholms valberedning  

På Seko Stockholms årsmöte ska tre valberedare väljas. Två av de sittande valberedarna, Tommy 

Karlsson från Teliaklubben, och Astrid Hermelin från Seko Lok Pendeln, står på omval, och en av 

platserna är vakant. På de övriga två mandaten, vars mandattid löper ut 2019, sitter Anna-Carin 

Lindberg (Seko Bring Citymail, tillika sammankallande i valberedningen) och Andreas Asp (Seko 

Postklubb Stockholm). Sista nomineringsdatum är 27 mars.  

 

Förslag på nomineringar: Skickas till stockholm@seko.se. 

 

 

8 mars: Krossa tystnadskulturen med trygga villkor! 

På internationella kvinnodagen arrangerar 8 mars-kommittén traditionsenligt en demonstration i 

centrala Stockholm. I uppropet, som tydligt knyter an till #meeto, skriver 8 mars kommittén bl.a. att 

”trygga anställningsvillkor krävs för att kvinnor ska våga vittna, utan risk att förlora jobbet”.  

 

Tid och plats: Torsdag kl.17:30 Norra Latin (Drottningsgatan 71B), med avslutning vid Norrmalmstorg 

omkring kl.20:00. 

 

Facebook-event: Klicka här.   

https://www.seko.se/regioner/stockholm2/seko-stockholm-tycker/uttalanden/seko-stockholms-valplattform-2018/
https://www.seko.se/siteassets/regioner/seko-stockholm/verksamhetsberattelse-2017.pdf
https://www.seko.se/siteassets/regioner/seko-stockholm/verksamhetsplan-seko-stockholm-2018.pdf
mailto:stockholm@seko.se
https://www.facebook.com/events/166502070797073/


 
 

 

10 mars: Demonstrera med Seko Tunnelbana klubb 111 mot höjd 

pensionsålder och inskränkt strejkrätt  

På lördag demonstrerar Seko Tunnelbana klubb 111 mot inskränkning av strejkrätten och mot 

höjning av pensionsåldern. Bland talarna finns Göran Greider (redaktör på Dalademokraten), Kajsa 

Ekis-Ekman (debattör), Jannis Konstantis (Seko Tunnelbana klubb 111) och Gunnar Westin (Seko 

Stockholm).  

 

Tid och plats: Lördag 10 mars, kl.14:00 på Norrmalmstorg. 

 

Facebook-event: Klicka här.   

 

 

https://www.facebook.com/events/1987634314787949/permalink/1995237430694304/

