
 
 

Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #9/2017 

 

Fackligt uppdrag: Bli organiserare hos Seko Stockholm 

Seko Stockholm bedriver ett kontinuerligt arbete för att stärka organiseringen på arbetsplatser där 

lokala fackliga strukturer saknas, eller är i behov av stöd. Arbetet utförs av våra organiserare – 

förtroendevalda från olika branscher och klubbar. Vi besöker arbetsplatser av vitt skilda slag, 

rekryterar medlemmar, skickar folk på fackliga utbildningar, svarar på frågor, identifierar och löser 

problem, samt hittar och engagerar nya fackliga ombud.  

Uppdraget är varierat, givande och utvecklande, men ibland utmanande. Vi söker dig som är socialt 

utåtriktad och som trivs med att samarbeta i grupp. Som organiserare i Seko Stockholm kommer du 

först att kallas till vår organiseringsutbildning. Därefter kommer du i perioder att kallas regelbundet 

till uppdrag (omkring 1-2 ggr i månaden). Du söker tjänstledigt för fackligt arbete och erhåller givetvis 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst för varje tillfälle. 

Är du rätt person, eller känner du någon som borde söka? Intresseanmälan skickas till Erik Persson, 

som ansvarar för ledning och samordning av arbetet: erik.persson@seko.se, alt. 076-136 34 35. 

 

 

Offentligt möte 22/10: Upphandling, Privatisering Och 

Avtalsdumpning. Hur Sätter Vi Stopp? 

Seko Pendelklubben håller ett möte i ABF-huset dit vi bjudit in sopåkare, hamnarbetare och 

sjukvårdsanställda som kämpar mot försämringar inom vården. Det är dags att vi tar del av varandras 

erfarenheter!  

 

Vi har mycket att lära av hur och vad andra yrkesgrupper har gjort för att försvara sina jobb. Hur man 

har gjort för att hålla ihop och inte låta sig splittras av arbetsgivarna. Nu möts på vårt möte för första 

gången anställda från fyra olika yrkesområden och tar del av varandras erfarenhet! 

 

Tid: Söndag 22 oktober, kl.11:30 – 13:30 

Plats: ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41 

Facebook-event: Klicka här.  

 

 

Teater 22/10: Hopsnackat – stödföreställning för sopgubbar 

Hopsnackat är en timmes ilsken och glad teater, inspirerad av midsommarstrejken på sopföretaget 

Resta år 2010, och andra verkliga händelser på olika arbetsplatser. Huvudpersoner är sopgubbarna 

Limpan, Rosen och Bellman.  
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Skådespelare: David Weiss, Emma Larsson och Pontus Lundin.  

Regi: Martha Vestin.  

Manus: Frances Tuuloskorpi, fritt efter berättelser i antologin Hopsnackat. 

 

Tid: Söndag 22 oktober, kl.14:00 – 16:00 

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 

Facebook-event: Klicka här. 
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