Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #4/2017
22/4: Dags för postuppror när postklubbarna i Stockholm
manifesterar
Flertalet av Sekos postklubbar i Stockholms-området mobiliserar nu för fullt inför en utåtriktad
manifestation. Målet med manifestationen är att kräva upprättelse för postanställda, kritisera
företagets försök att dumpa avtal och hyvla anställningsomfattningen för personal, och att sätta
press på regeringen, som arbetar med att ta fram en ny postlag.
Manifestation äger rum lördag 22 april på Mynttorget, kl.12.
Seko Stockholm uppmanar alla klubbar att bistå postklubbarna, att informera medlemmarna i era
klubbar/sektioner och att ansluta till manifestationen för att se till att den blir en framgång.
Ett event finns på Facebook (hjälp gärna till genom att bjuda in dina vänner): Klicka här.
Läs uppropet, samt ladda ned affisch och flygblad som PDF här.

Nytt nummer av Första Linjen
Ett nytt nummer av Första Linjen lämnade tryckpressarna och skickades ut till alla medlemmar i
regionen i början av förra veckan. Du kan även läsa Första Linjen som webb-tidning. Klicka här.

Seko Stockholm höll årsmöte
Onsdag den 5/4 höll Seko Stockholm årsmöte. Årsmötet samlade 43 röstberättigade ombud från
sammanlagt 27 klubbar. Gunnar Westin, som varit tillförordnad ordförande under våren, öppnade
mötet med ett inledande anförande där han konstaterade att Seko Stockholm under det gångna
verksamhetsåret tagit flera steg mot att bli en starkare, mer slagkraftig organisation.
Mötet gästades av Valle Karlsson, som talade om läget i avtalsrörelsen och den viktiga strid som nu
håller på att segla upp mellan Hotell- och Restauranganställdas förbund och arbetsgivarna i Visita. På
eftermiddagen deltog även Talla Al-Kurdi, oppositionslandstingsråd för s, och talade om vikten att få
till stånd ett maktskifte i landstinget, med flera upprörande exempel på hur illa landstinget styrs
under Moderaternas ledning.
Årsmötet valde Karin Åkersten (Trafik) till ny ordförande för Seko Stockholm. Linnea Garli (Trafik),
Mikko Svensson (Staten) och Erik Persson (Post) invaldes i styrelsen på två år som ordinarie
ledamöter. På ett år som ordinarie valdes Kadir Kasirga och Åsa Einerstam. Sex ersättare på ett år
valdes dessutom: Natalie Wredfors (Trafik), Mattias Åberg (Vård), Gerardo Berrios (Post), Lina El Yafi
(Trafik), Kjell Stenersjö (Väg&Ban) och Matti Wennerberg (Trafik). En fullständig förteckning över den
nuvarande styrelsen, som kommer att uppdateras med mer information, finns här.

Seko lägger sympativarsel till stöd för HRF
Sekos förbundsstyrelse har idag beslutat att lägga ett sympativarsel till stöd för Hotell- och
restaurangfacket i deras fajt för lågavlönade medlemmar.
-Det är en självklarhet för oss att ställa upp när ett systerförbund möts av en arbetsgivare som vägrar
satsa på de lägst avlönade på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare i Seko,
Service- och Kommunikationsfacket.
HRF varslade i onsdags om strejk riktat mot ett antal arbetsgivare runt om i landet. Skälet till
konflikten är att HRFs motpart, Visita, vägrar att tillmötesgå deras krav om extra satsningar på de
lägst avlönade.
-Detta är helt oacceptabelt. Vi lever i ett samhälle där löneskillnaderna mellan kvinnor och män,
mellan arbetare och tjänstemän, mellan lågavlönade och högavlönade ständigt ökar. Denna
utveckling måste stoppas. Seko stödjer mot bakgrund av detta HRF i sina krav på satsningar på
lågavlönade, fortsätter Valle Karlsson.
Det krav som HRF driver ligger helt i linje med den tidigare beslutade LO-samordningen. Kraven
motsvarar också den låglönesatsning som man kom överens om inom industrin bara för några dagar
sedan.
Sekos sympativarsel innebär att Seko-medlemmar som arbetar på någon av de arbetsplatser som
HRF tagit ut i strejk också tas ut i strejk. Det kan handla om Seko-medlemmar som har sin
huvudanställning i ett företag inom Sekos organisationsområde men som jobbar extra på exempelvis
ett hotell.
Parallellt med detta tittar Seko på ytterligare sympatiåtgärder.
Sympativarslet träder i kraft klockan 13.00 den 20 april.
Läs hela varslet.
Arbetsplatser HRF tagit ut vid en eventuell konflikt.

