Till förtroendevalda i Seko Stockholms klubbstyrelser #2/2017
Kritik mot nedprioriterat arbete för jämställdhet i nya
stadgeförslaget
Flera förtroendevalda runt om i landet som på olika vis är engagerade i arbetet med jämställdhet och
integrationsfrågor reagerar i detta inlägg mot förbundsstyrelsens stadgeförslag, som de menar
riskerar att undergräva det viktiga arbetet med att samordna och organisera jämställdhetsarbetet.
Läs och begrunda.
Läs vidare: Nedprioriterat arbete för jämställdhet i nya stadgeförslaget

Anmäl in ombud till Seko Stockholms årsmöte
Den 5 april håller Seko Stockholm sitt årsmöte och då är det viktigt att er klubb kommer och
representerar era medlemmar. Alla klubbar har minst ett grundmandat = rätt att skicka en person att
delta på årsmötet. Några större klubbar har rätt att skicka fler. Uträkningsmodellen är att för varje
påbörjad 400 medlemmar får klubben ytterligare ett mandat. Högst antal mandat en klubb kan få är
fyra.
Anmäl in era ombud till stockholm@seko.se så snart som möjligt!

21/3: Manifestation för konduktörerna
Tisdag den 21 mars kommer anställda på Tvär- och lokalbanorna att uppvakta landstingspolitiker för
att göra dem påminda om att vi inte i tysthet kommer att acceptera att de avskaffar konduktörerna.
Seko Stockholms styrelse, som träffas samma dag, kommer att bryta tidigt för att delta, och
uppmanar alla i klubbarna som kan att sluta upp i solidaritet.
Tid och plats: Tisdag 21 mars, Lindhagensgatan 100, kl.14-15.
Facebook-event: Klicka här.

10/4: Träff för ungdomsansvariga
Seko Stockholms verksamhet för unga fortsätter att växa och den 10/4 blir datumet för den första av
två ungdomsansvarigträffar i år. Fokus kommer att ligga på verksamhets- och aktivitetsplanering. Alla
ungdomsansvariga är välkomna att delta. Dessutom kommer vi att ha en gäst som leder oss i en
workshop som syftar till att utforma verksamhetsmål, aktiviteter och en organisation som lockar
fram engagemanget hos unga.
Frukost, lunch och fika kommer att serveras i lokalerna på Skytteholmsvägen 2. Seko Stockholm står
för förlorad arbetsförtjänst.

Anmäl din närvaro till Seko Stockholms ungdomsansvarige, Erik Persson, 076-136 34 35, eller mejla
till erik.persson@seko.se senast den 24/3.

Hedra avlidna förtroendevalda på kongressen
Under förbundets kongress (25-27 april) kommer under kongressperioden avlidna kamrater att
hedras. Har ni någon förtroendevald som lämnat oss under den gångna perioden, skicka in namnet
på denna och gärna lite bakgrund om personen/dennes gärning. Ur de förslag som inkommer
kommer ett urval göras som får stå som symbol för samtliga.
Skicka in förslag till Anneli Jonsson (förbundssekreterare): anneli.jonsson@seko.se.

Gå 2 för priset av 1: Show med Ronny Eriksson
Satirikern Ronny Eriksson är tillbaka med en ny föreställning! Tillsammans med musikern Benneth
Fagerlund tar Ronny på sitt karaktäristiska sätt temperaturen på Sverige idag; på stad och landsbygd,
på rättvisor och orättvisor. Det blir satir, humor, ståupp och mycket musik; såväl nyskrivet som
Ronnyklassiker.
Som Seko-medlem får du två biljetter till priset av en (!), om du bokar via denna biljettlänk.
Tid och plats: Måndag 3 april, Scalateatern, kl.19.

