


A~(flny\ Du håller nu ett purfärskt exemplar aven alldeles nyfödd tidning 

II Dina valkiga händer. Det är meningen att Du ska bli en av många 

medarbetare i den. Som Du ser på omslaget har tidningen inget namn 

ännu. Det blir Din första uppgift. Vi kommer att anordna en pris

tävling om namnet, mer om detta längre framåt i bladen. 

alldeles för fantasilösa för att kläcka nåt fyndigt). 

Vidare är Du välkMmmen med insändare, debattämhen, frågor ~sv. 

Har DUhågot' DU vill sälja, byta, köpa? Anlita vår förnämliga 

annonssida 6ch :Du blir säkert av med skräpet resp. gör någt'lt 

Redaktion.en väntar med spänning på Ditt förslag. (själva är vi 

lJnd. Sätt igångl 

Redaktionen 

////////////////////1///////////////////////////////////////////////1 

Ett dåligt avtal 

~,Avtalsrörelsen är nu slut för denna gång} «ytalet för 1975-76
 

li.gc;er underskrivet. Vad ger det och hur ska det värderas?
 

ger i påslag -75 ger i påslag -76 ger i
 
lön 1974 i kronor i % lön 1975 i kronor i % lön 1976
 

T'l 1800 270 15,0 2070 227 11,0 2297
 
T2 1940 270 13,9 2210 231 10,5 2441
 
T3 2080 270 13,0 2350 236 10,0 2586
 
T4 2270 270 11,9 2540 241 9,5 2781
 
'1.'5 2485 387 15,6 2872 251 8,7 3123
~ 

~ 
T6 2570 391 15,2 2961 254 8,6 3215
 
T7 2670 395 14,8 3065 257 8,4 3322
 

.~ T8 2770 400 14,4 3170 260 8,2 3430
 
T9 2880 405 14,1 3285 264 8,0 3549
 
Tl0 3000 409 13,6 3409 267 7,8 3676
 
T11 3120 406 13,0 3526 267 7,6 3783
 
F4 3235 404 12,5 3639 266 7,3 3905
 
}1'5 3340 401 12,0 3741 266 7,1 4007
 
1<':) 3475 397 11 ,4 3872 265 6,8 4137
 
.!: I 3620 394 10,9 4014 264 6,6 4278
 

Den nya lönen för 1975 börjar betalas ut i juni då också det retro

aktiva kommer. En utförligare tabell och hur beloppen räknats fram 

finns i Statsanställd 15/75 och i ett förbundsmeddelande som klub

bens förtroendevalda har. 

Vad ger då detta i reda pengar 1975? Om vi tittar på samma exempel 

som tidigare, T10 (= 3000/mån), blir det alltså ett påslag i år på 

~09:-/måne Efter skatt blir detta en ökning på 216:-/mån om man 

räknar in skatteomläggningen vid nyår (som här gav ca 60:- i plus). 

Räknar man med en prisökning på 10 % i år blir reallöneökningen 

~15:-, räknar man med 8 %:s prisökning blir den +56:- (siffrorna 

gäller Täby). 



När man gick ut i avtalsrörelsen meddelade Förbundsstyrelsen att man 

grundade sina krav på att det samhällsekonomiska läget är gynnsamt, 

och att totalramen också skulle påverkas av att löntagarnas gemensamma 

andel av produktionsvärdet i samhället minskat under 1973 och 1974, 
och man yrkade ett reallöneskydd till alla statstjänstemän och en fort

satt förbättring av lönestandarden framför allt i låg- och mellanlöne

okikten. Om vi nu jämför detta med resultatet, har man i bästa fall 

fått igenom reallöneskyddet men just inte mer. Någon "fortsatt för

bättringh är det inte tal om~ allra minst i låglönegrupperna; den 

snabbare befordringsgången låter vänta på sig, och bolagens höga vinster 

de senaste åren tillåts inte slå igenom i våra löner. på grund av detta 

är avtalet för 1975 ett dåligt avtal. När det sedan gäLLer 1976 är det 

idag svårt att uttala sig på grund av osäkerheten om prisökningarna 

nästa år. Det verkar dock lite optimistiskt att, som man gjort, utgå 

.i.från att dessa stannar vid 5 %, 
-. 
}l'På :B-listan har öpj.-reserverna flyttats upp en lönegrad och 1000 

chaufförstjänster placerats i. F2~ 

~vilka lärdomar kan vi då dra av årets avtalsrörelse? 

Trots att klubben har gett ut information, haft frågan uppe på klubb

möten? tagit ett uttalande och haft en namninsamling kring detta, måste 

man konstatera att vi utövat ett litet inflytande på avtalsrörelsen. 

Detta är allvarligt eftersom det är vi i klubben som skall leva av de 

avtal som sluts. 

Inför nästa avtalsrörelse måste vi i klubben vara tidigare ute och 

diskutera och lägga fram förslag på avtalskrav. Derma gång missade vi 

detta (bl a på grund av att förslagen skulle vara inne redan i augusti). 

Avdelningen tog upp några viktiga krav (chaufförerna~ befordringsgången) 

Den enades aldrig om något konkret lönekrav; detta var en brist som bör 

rättas till i nästa avtalsrörelse. 

Så till sist frågan om omröstning om avtalen~ först när detta genomförs 

tvingas förbundsledningen på allvar fråga medlemmarna om deras åsikt om 

avtalet; och tvingas också vi medlemmar att på ett annat sätt följa med 

och sätta oss in i avtalsfrågorna. 

/JÅ 

i 
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Plt tal om Indokina m~in-,m.ml 
. : \" ~! 

Dialektikens lov av B Lrecht. 

Det säk:+:,a :ir inte säkert 

såsom det är.förblir det ej 

NärfCirtryckarna har talat färdigt 

.s~~ll d:e.:f:örtryckta säga sitt. 

Vem vågaxsä.ga:aldrig? 

på vem beror det om förtrycket dröjer kvar? 
på-ossl-

Den som slås till marken han skall resa sig 

Den som är förlorad han skall kämpa 

Den som har insett sitt lä.ge, hur ska han 

:cUl1na ha j das? 

Ty dom besegrade idag blir till segrare i morgon 
.- , 

och av aldrig blir: i~u idag~_ Nu idagl 

=====::':7.=::=;:::-:::'-::::::==::::':'::=~::::======================:-':::'::======== 

.' 1 - •• 

==============~====~====================~====== 

·"f)EN TÅNKANPe. BREVBÄRAR€rJ
 

VI LLA 
LYXBO 



§ 32-utredningen 

1. § 32 i Svenska Arbetsgivareföreningens stadgar: "I kollektivavtal som
 

upprättas mellan medlem i arbetsgivareföreningen och fackförening eller
 

fackförb11n.!4 skall intagas en bestämmelse,. att arbetsgivaren har rätt att
 

.fritt antaga I)chavskeda arbetare, a t-t. leda och fördelaarbe-tet och·· att 

begagna ~etare från vilken förening som helst,.. eller arbetare stående. 

u tant:ör fö:r~ni.ng". 

2.- Under våren har vi i klubben. behandlat remissmateria.let I')m··d.en s k
 

§ 32-utred.n.il;l.gen (Axbetsrättsutredningen som den egentligen he't~r); e-tt ~ .. '
 

femt~ntal medlemmar deltog. I det h~ numret av klubb tidningen tänkte·vi.
 

ta upp lite av den historiska bakgrunden till dessa frågl'\r,- och i nästa··
 

nummer återkommer vi med en artikel om vårt remissvar och, det fortsatta.
 

arbetet.
 

3. Re~n1864 i Näringsfrihetsförordningen .garanterades-medborgarna rät 


ten'att fritt sluta sig samman för att tilTgodose gemensamma ekonomiska
 

intressen. Därmed fanns inte längre några lagliga hinder att bilda fack


föreningar. När så kämpande·fo.ckföreningar började bildas på 1660- och
 

·70-talet korn denna lag att pr~vas i praktiken. Det visade sig då, a~t. 

arbetsköparna struntade i den med stöd av staten, som ju egentligen borde 

ha tillsett att lagen efterlevdes ä.ven på detta ~mråde. 1886 utfördad~ 

arbetsköparna det första cirkuläret om förbud att vara medlem i faek- " 

förening. Det var 'i Skåne. 

Mf'lt s-J.utet av 1800-talet· ökade ans l utningen till fackföreningarna. starkiJ. 

Detta ngiilades naturligtvis av:. arbetsköparna och 1904 drog Verks..tadsför

eningen 'igang en"stor lockout efter tyskt och danskt. mönster,. ocr. krävde 

med denna, att för att få föreni~gsrätten (rätten att bilda fackföreningar) 

erkänd, skulle arbetarna gå med på inskränkt strejkrätt (ge~m en b~rd 

förhandliii €;sordning) och arbetsköparnas rätt att ensidigt bestämma "arbetets

f:r:ihet" över arbetskraften •. 1905 tvingades arbetarsidan a:tt g~dta detta. i 

det & k,Verkstadsavtalet; detta inneh~ller inte någ~n paragraf m~tsvarande 

§ 32 (på den tiden § 23) men i praktiken fungEll'ar det på samma. sätt. 

Det fanns vid denna tid två arbetsköparorganisati~ner:Verkstadsföreningen 

och SAF, och 1906 gick också ~ till angrepp, n~ för att driva igenom sin 

§ 32. Man började i Mackmyra genom att tvinga alla arbetare där att gå ur 

fackfqreningen:anriars a.vsked och vräkning. Efte~ att ha genomfört detta 

och krossat fackföreningen begärde SAF i deoember förhandlingar om åtta 

andra niösta liknande niösta konflikter. I januari hotade SAF med att lock

outa 100.000-tals arbetare om man inte fick igenem sina krav. Med detta hot 

(som ju också innebar vräkning mitt i vintern för många eftersom bolagen 

ägde bostäderna) tvingades de berörda fackförenin«arna att underteckna 

"decemberkompromissen": SAF lovade att respektera föreningsrätten mot att 

arbetarna godkände § 32. Denna "decemberkompromise" blev sedan ett prejudikat 

framtiden (den gällde ju egentligen enda~ några få fackföreningar). i 



Så 1928 genomdrev högerregeringen Ekman,Lagen om kollektiva~tal och 

Lagen om arbetsdomstol; när de behandlades, i riksdagen genomfördes 

mot lagarriå Sveriges hittills största demonstrationer. Kollektivav

talslagen>innebär framför allt, dels att under löpande avtal får inte 

stridsåtgärder vidtas för att ändra i avtalet eller på grUIld av tvist 

om avtalets innehåll t dels att fackföreningen om medlemmarna ändA 

strejkar ("vilda strejker") tvingas, under hot om höga skadestånd, 

att agera polis - uppmana medlemmarna att återgå till arbetet. 

Samtidigt instiftades Arbetsdomstolen (AD) för att tillse efterlev

naden av lagen. I den utser fackföreningarna två ledamöter, arbets

kQparna två och staten tre. Detta brukar kallas opartiskt. Domsluten 

kan ,- iri te -.överklagas. -

Arbetsköparna hade alltså 1906 med våld tvingat anbetarna att godta 

§ 32 _och den skrevs därefter in i en del kollektivavtal. Några fack

förbund, bl~Metall, hade däremot lyckats att inte ta in den i sina 

avtal. _._.:.- ... . 

I 6ch med Lagarna om kolrek~ivavtal och arbetsdomstol förstärktes. 

arbetSköparnas situation och man fick i prakt.iken också laglig rätt 

att "fritt avskeda" osv genom de b.~römda prejudikaten i AD i början 

på'30-talet. Då förklarade nämligen AD att § 32 var ett uttryck för 

en "aliman rättsgrundsats", trots att den inte fanns inskriven i lag, 

och att ·de i § 32 bestämda rättigheterna tillkom .arbetsköparnaoav

sett om paragrafen fanns införd i avtal eller inte. 

4.' 'Om § 32 h~ndlar 'all tså den ena dalen av "Arbetsrättsutredningen".' 

lrita··at-t-·avskaffa den, tvärtom, men att genom avtaL eller rättare 

sagt"'~vere~sko~elser, göra den möjligt att göra inskränkningar i 

&en. Deh' and~a delen av utredningen handlar om ändringar i kollek
~ •••• I • ,; 

tivavtalslagenfrån 1928. 

Att utredning~n dragits igång kan ses mot bakgrund av två tendenser. 

Dels att Lq-kong~essen t971 tog ett företagsdemokråtiskt program för 

at bl a bekämpa§ 32, dels att SAF på grund av det ökande antalet 

vilda s:trejker de senaste åren krävt härdare lagstiftning, och då 

framför allt höjning av skadeståndet. 

Vilket utslag dessa två tendenser, den ena positiv, den andra negativ, 

gett i utredningsförslaget,. återkommeFvi till i nästa nummer. 

Den som vill läsa m~r om fqcklig historia rekommenderas varmt: 

Gösta Hultens bok "Arbetsrätt och klassherravälde". 

/JÄ 



Säljes-bytes-köpes 

Äldre S/V TV i beh. av 
rep. säljes m. billigt 
Tel: 08/158 95._ 39 

Beg. baklyktor till SAAB 
säljes 10:-/ par 

Tel~ 08/158 51 94 

I 

~ 
I 

Bokhylla + bord köpes 
billigt 
Tel: 08/158 12 28 

I 

Annonser 

Ring in Din annons till 
08/158 12 28 under rimlig 
tid på dygnet. 

Bra bege S/V TV köpes 
Tel: 08/158 95 39 

Hasplåt till V4 (använd bl.a 
i Bergslagsrallyt -12) bytes 
mot snygg motorhuv till d:o 
Tel: 08/158 12 28 

Grindtorp-Täby ~SB-1:a säljes 
343:-/mån, 30 m + solig balk. 
Pris 8.000:- Per Carlsson 
tel: 168 54 58 - 158 40 41 

llllllll/II/I//I//I//I//I/!I//I/ INSÄNDARE //1////1//////////////1///////////1////rI . Införda bidrag publiceras 

Varför. tas inte ~rafttag mot 

de suspe~ta individer som står 

utanför facket? på min arbets

plats går 'flera stycken om

kring och snyltar på oss andra. 

Eftersom det aldrig tycks bli 

några konflikter i det här 

verket så har ju dom det lika 

bra som vi, men gratis. 

"Bekymrad" 

Som svar till signaturen 

"Undrande" ber vi att få 

meddela att vi här på in

sändarsidan ~ kommer att 

publicera rena personangrepp, 

speciellt inte hållna i den 

råa tonen. Vi råder i stället 

signaturen att ta upp den här 
~. ~ -- . 

frågan direkt med personen det 

.gäller. 

Red. 

Till nästa nummer hoppas 

vi få även den här spalten 

fylld. 

Red. 



Representantskapets årsmöte 2.4.12. 

1.	 Mötet' inleddes. med val till en mängd olika uppdrag. 

Till ny ordförande valdes Lars Åke Warren/Enskede, till ny vice
 

ordf Benkt Olsson/Sth 6, till vice sekreterare.omvaldes
 

G A Nilsson/Sth Ban.
 

Till s:tudieombud Åke Widell/S th 9, likaså omval, och tilJL övrig
 

leda.mot omval av Göthe BergLund/Sth 27.
 

Till auppleanter i avdelningstyreisen valdes:
 

Börje Grahn/ chaufförsklubben
 

Bengt Börjesson/ chaufförsklubben
 -Hans-Jägroth/- 8th 12
 

Ulla Johnson/ Skärholmen
 

Kåre Berlin/ Enskede
 -Sedan valdes folk till valberedning, revisorer m m, representanter
 

i Stockholms Arbetarkommun, ABF, FCO, FCO-ungdomens repskap m m.
 

Vad gäller FeO-ungdomens repskap fick avdelningsstyrelsen i u~p


drag att samla avdelningsrepresentanteF till ett möte. Represen


tanterna skall också rapportera till repskapet om sitt arbete.
 

2.	 Avdelningen beslöt som vanligt att del ta i FCO/SAP:s; 1:a maj

demonstration. Avdelningen för i år fram parollerna: 

Förändra statstjänstemannalagen-Full förhandlingsrätt

Även Statsanställda kräver vetorätt
 

3.	 Ett uttalande antogs till stöd för de strejkande Skövdestäderskorna. 

I diskussionen påpekade Bengt Börjesson/Chaufförerna hur viktig~ 

det är "att vi på arbetarsidan håller ihop och visar solidaritet, 

dom på arbetsgivarsidan håller minsann ihop". 

..... 
4.	 Beslutades att avdelningen skall ge ut ett informationsblad 6 

gånger/år till samtliga medlemmar. Till redaktion utsågs Benkt 

Olsson, Josef Lundeli och L-Ä Warren. 

5.	 på informationspunkten tillbakavisade Gurra Lundberg'uppgiften 

i Statsanställd, att den referensgrupp där han ingår skulle vara 

enig om att avd 3001 i samband Bed omorganisationen av sekt 3:8. 

avdelningar skall slås ihop med avd 3069 (kassapersonalen). 

Göran Agr.4al, sektionsordf, omtalade bl a att ett avtal om ersättning 

för gxb-utdelning kommer att slutas nu män löneavtalen är klara; ett ' 

nytt avtal om reglerna för utdelning kommer däremot först senare i år. 

6~	 Till sist avtackados Gurra för sitt 40-åriga arbete inom den fack

liga rörelsen. Representanter från flera avdelninge.r ute i landet, 

från förbundsstyrelsen, avd 3069 och 3056, SAP och från Postdirek

tionen var' närvarande. Pr9senter överlämnades, hyllningstal hölls, 



Ökat intresse föx idrotten 
Rå pdstkontoret Täby 1. 

Glädjande nog kan man konstatera att intresset 
fö:r idrotten på kontoret ökat avsevärt. Vi i lag
ledningen iirmycket tacksamma för detta, då vi 
"bidig~re haft _.stora besvär nied att lmnna ställa 
upp med full styrka på de ·olika aktiviteterna. 
Vi har bl.a. deltagit i inomhusbandy där det tyvärr 
aldrig blev färdigspelat men så långt turneringen på
gick -hade vi en topplacering. Vidare anmäldes ett 
lag till korphockey-bockey dar vi belade en hedrande 
tredje.placorine;o 
Nordkldtet heter ett bowlinglag som leder ko~pens 
~urnering och där de våra ligGer på fente plats. 
L.§.g~t består av herrar, Olausson, Holmgren" samt 
Cec1e::::blad • 

. I da.carna sta:r:tade så sommaridrotterna med fotboll .• 
'!inö·tte i vår första match, för oss okända, Täby AlF 
där resultatet 1-1, målgörare B-=E Wallin. 
I Vår andra match lossnade det-ordentligt då vi tog 

/ 
oss an 8L. Efter en mycket bra genomförd andra. halv
lek kunde vi skriva slutsiffrorna till )-1 vilket var 
i underkant. Nålgö.rare: B-E wal3..in, C Lind, samt 
1 Roas,,! J poäng påtvu matcher varslar om att vi 
säkert ska vara med och kriga i toppen • 

./ 



Studieverksamheten vid Klubb Täby 1974-75 

Som det framgår av klubbens verksamhetsberättelse, har flera av våra
 

medlemmar deltagit i centrala fackliga kurser.
 

Klubben har också bedrivit studiecirkelverksamhet med en kurs om
 

vårt avtal, AST,
 

Björn Berglund har deltagit i facklig grundkurs i Falsterbo,
 

styrelsekurs på Åkers Runö och avtalskurs i Falsterbo.
 

Sonja Hörnqvist har deltagit i styrelsekurs på Hasseludden.
 

ötjan Geidnert har varit på facklig grundkurs i Falsterbo.
 

Matt-Ann Ekström har deltagit i en facklig-politisk kurs på
 

Bommersvik, varit på facklig grundkurs i Falsterbo och går på
 

FCO:e fackliga aftonskola.
 

Flera klubbmedlemma~har varit på Aapö, AFFU-kurser: Stellan Matsson,
 

Mary-Ann Ekström, Bo Nohrlander, Håkan Jönsson och Hans Dahlqvist.
 

Jan Åhman har gått en kurs för cirkelledare och startade i början
 

av december studiecirkeln "Ditt avtal-AST".
 

Det har varit mycket intreBsant att gå igenom de olika avsnitten i
 

"Ditt avtal-AST", diskutera de avtalsfrågor och frågeställningar
 

som kursen tar upp. En del problem uppstod, men de flesta löstes
 

med hjälp av cirkelIedaren och en titt i det extra material del


tagarna erhöll, AST, ATO och ATF. Insprängt i AST-cirkeln har dess


utom remissarbetet med § 32 legat. Gruppen har vid dessa tillfällen
 

utökats. Cirkeldeltagarna har i allmänhet samlats hemma hos varandra,
 

men också några gånger på Täby 1.
 

Som en mycket trevlig avslutning var deltagarna och flera från
 

klubben på teater och såg Stadsteaterns uppsättning av "Jösses,
 

flickor" •
 

Inför hösten
 

Ett är säkert, att studera i cirkel är ett givande sätt för flera
 

människor att tillsammans skaffa sig nya och större kunskaper.
 

Man har möjlighet, att i en liten grupp diskutera och ta upp speci


ella problem och frågor utifrån egna erfarenheter, från arbets

och fritidsliv. Inte bara det att man lär sig en hel del, utan ock


så att man lär känna och förstå varandra och varandras olika problem
 

bättre. I och med det får man bättre kontakt, vilket är viktigt dels
 

på arbetsplatsen och dels för att få fler aktiva intresserade fack


föreningsmedlemmar.
 

Klubben hoppas verkligen på ett aktivt studiearbete till hösten.
 

Utbudet av kurser, som vi kan samlas kring, är stort.
 



Studiekommitten planerar a~ ganska snart göra en enkätundersökning
 

bland medlemmarna. Svaren du ger i undersökningen hjälper studiekommitten
 

att få en uppfattning om hur stort intresset är och vad du är intresserad
 

av.
 

Redan nu kan nämnas några av de fackliga cirklar som finns:
 

avlöningsavtalet, arbetstidsavtalet, arbetsmiljö, facklig grundkurs och
 

en ku~s om ditt eget förbund SF.
 

Om intresset finns, kan vi även köra någon cirkel som tar upp fackligt


politiska frågor, vilket är ett stort och givande område.
 

Från ABF har vi dessutom blivit erbjunda att ha en studiecirkel som
 

heter "Kommunalpolitik för ökad välfärd". Där kan vi ta upp och diskutera
 

mycket om den egna kommunen, hur vi vill ha det i våra bostadsområden och
 

daghem, med kommunikationer och mycket annat. Intressanta saker som berör
 

oss alla på något sätt.
 
/ 

Bm annan intressant studiecirkel heter Famlijelagen, och där blir man väl
 

insatt i hur man från juridiskt håll bedömmer olika situationer som rör
 

familjen. Om tillräckligt intresse finns kan man även ha en cirkel L
 

praktisk psykologi, där man tar upp olika relationer människor emellan.
 

Viktiga och intressanta saker vilka alltid berär oss, överallt, hela
 

livet.
 

Hör av dig till studiekommitten om du har förslag angående studieverksam


heten inför hösten.
 

KOM MED i en studiecirkel.
 

Det brukar bli en positiv och läraktig upplevelse med mersmak.
 



" Kultur är inget dammigt föremål, som ska,torkas av vid högtid-:

liga tillfällen, utan en levande del av människan. Kultur handlar 

om människor. Om dig och Dlig." 

Rune Rosengren. Skådebanan. 

-,..: r,·, 
, 1./Att komma iväg på teate.r~ k;onserter eller opel:a, tycker många är 

en givande upp1.evelse. ;Den som aldrig eiler sällan kommer ;iVäg, 

har mycket· kvar att hämta. Oftast är det väl puffen" att kom.illaII 

Skådeba.rl:ah är en;:'-01>ganLs~.:t;ion som hjälper till att få människor 

intresserade av det rika~ult~rutbudsomfinns. '.i· 

Skådebanan ser c. oqksc\ :~ill att man som medlem får kö)pa biljett'er 

till subventionf;:r.'ade prlser, 'dessutom ger man ordentlig information 
. .. "'-'.'.' .-i ,. 

och har speciaJerbjudanden för medlemmarna. 

Hur blir man. dåmedlem?'\' 
..:.: ,- ~	 .. ~. 

Om man vill ansluta sig som ~±uppmedlem, vilket är billigast, kan 

man gå iho:p minst 10 stycbm 'o?6h utse enpe:I:'Son att vara ombud. 
., r", 

Ombudet har sedan som sin uppgift atti',ordna med biljettinköp o.dyl.
 

illlet kostar 15 .k:rl spelår ( 1ju;J..i-30 juni ) per gruppmedlem.
 

Rabatten på biljettpriset per gång,blir då 20-30%.
 

Kontinuerlig information om olika arrangemang, kommer sedan varje
 

månad. 

Är du intresserad 

Kontakta i så fall 

av att hänga med i Skådebanan nästa spelåri 

studiekon~i~en på Täby1:	 Jan Åhman 

Hans Dahlqvist 

elle:i: 

Hary-Ann Ekström, 



.I 

Vad är FCO? 

Fco äE en sammanslutning av inom en ort verksamma fackföreningar;
 

uppgiften är att bedriva facklig agitations-,informations- och
 

bildningsverksamhet.FCO sorterar direkt under LO.
 

VåEt FCO.
 

Stockholms läns FCO/Sektion Nordost omfattar Danderyd,Täby,Val

,;--'	 lentuna och Vaxholms kommuner. 

Avdelning 3001 är anslutet till Stockholms läns FCO,men Klubb 

Täby arbetar~inom FCO-Nordost. 

Agi ta tionsverksamheten."
 

Bedrivs fräl1ls't i valrörelserna men också genom att organisera
 

1:a maj i de olika kommunerna. 

Informationsver~samhete~
 

Representantskapsmöt~nahar ofta olika ~eman,t.ex invandrar


frågor, kvinnofrågor osv.Representanterna skall sedan föra detta
 

vidare till klubbarna
 o 

Bildningsv~ks~hetBn 

bedrivs genom olika kurser,både internat 'och cirkelverksamhet. 

FCO är också en sorts remissinstans på kommunal nivå. Påverkar 

främst Arbetarkommunerna och talar om vad de fackliga klubbarna 

vill inom kommunernast,ex i frågor som gäller barnstugor,skolor, 

arbetsp1.,atser och kommunika tioner •Senaste yttrandet är över 

Länsplanering 19'740 

FCO-ungdomens representanskap 

FCO-ungdomens representantsakp är en samlingspunkt för de 

60.000 LO-ungdomar som finns inom Sths län.
 

Även fackliga ungdom€n ~kall kunna ställa krav på fackförenings


rörelsen och samhället.Ungdomsrepskapet samlar LO:8 ungdom och
 

består av närmare 500 ombud från de olika fackavdelningarna.Om


buden hår dessutom som sin uppgift att rekrytera deltagare till
 

AFRU-kurserna.
 

Vår avdGlning 3001 har 11 ombud i FCO:s ungdomsreskap.
 

/Björn B,Mary-Ann E 

++++++++++++++++.:-~-++++++++.,.++++++++++++++++++++++++++++++++ Klubben,och avdelningen,är representerad i en mängd +
t olika organisationer,Vi tt:lkte i tidningen berätta !t litet om dessa och börj~r i detta nummer med FCO,FCO- + 
+ ungdomens representansk~p 3ant AFFU. + 
+ .	 + 
++++++++++++++-:..:.++++++++++..+-+ ..++++++++++++++++++++++++++++ 



AFFU- vad är det för nåt? 

Själva förkortningen står för Arbetsgruppen För Facklig Ungdom. 

Under ett f~ertal år har rekryteringen av ungdomar till det 

~ackliga arbetet varit dåligt.Många av avdelningarna inom LO 

klarade inte själva av rekryteringen. Därför bestämdes 1966 

på LO-kongressen,att LO i samarbete med SSU skulle bilda 10

..kala, arbetsgrupper för fackl'ig ungdom - AFFU lokal t.Även en
 

organisation för AFFU-regionalt och centralt byggdes upp.
 

AFFU-Iokalt finns på flera håll i Stockholmsområdet.så även
 

här i nordostregionen.Det lokala AFFU-rådet arbetar i nära
 

'kontakt med FCO."Nordo~t.Tillsammans med AFFU-regionalt anordnar 

man 3-dagars internatkurser på Aspö,FCO:s kursgård i Söder

',man+and.Observeras bör,att dessa kurser inte på något sätt 

konkurrerar med de olika fackförbundens centr~la kurser.Des

sa internat är 'till för att ge ungdomar en första inblick i 

det fackliga arbetet och stimulera till att.arbeta vidare. 

Förutom internaten på Aspö,även kallade Fackliga ungdomssko

lan,anordnas det varje år ett Fackligt Ungdomsforum"som är en 

avslutning i AFFU~verk8,amheten och samtidigt ett steg in i 

reguljär facklig och politiSk verksamhet. 
/Mary-Ann E 

///1/////////////////////11///////1//1///1////////////////1/1/ 

~~}fBBNYTT 

+ Mxb-ersättnin~en. 

Klubben skickade i april en skrivelse till avdelningen angående 

mx~-ersättningen på Täby 1. 

När reglerna för mxbändrades från 150 till 225' rörsändelser 

(och samtidigt Vår Bostad inte iängre fick räknas som massänd

ning p.g.a tätare utgivning) slöt förbundet ett special~vtal 

som gjorde att vi under en tid fick behålla mxb-ersättningen 

för dessa försändelser samtidigt som de inräknades i statisti~ 

ken.Meningen var ,att när ersättning inte längre utgick skulle 

dessa försänaelser ha slagit igenom·i statistiken och.alltså 

ge mer tid.Men på Täby 1 makulerades all statistik framtill 

30.6.74 pga vågfelet,vilket gör att här kan inte masskorsbanden 

resul tera i högre statistik förrän tidigast vid års,skiftet 75-76. 

Klubben,har därför krävt en förlängning av detta specialavtal 

fram till dess.Avdelningen har överlämnat frågan till för

'bundet	 och förhandlingar råg&: nu mellan sektionen och Post

styrelsen • 

. #.;,... ,.:-i>.! .:.~'. 



j 
+ Transporten. 

Postdirektionen var ju ute här några dagar med flera man och 

undersökte chaufförernas körlistor.Nu har man meddela±,att 

man inte tänker delta i någon omläggnigjfrågan blir därför
 

föremål för lokala förhandlingar mellan klubben och Post


kontorsledningen.
 

+Skattsedlarna.
 

Aven slump upptäckte klubben vid nyår att de tabeller,som
 

ersättningen för skattsedlarna beräknats efter,var felaktiga.
 

De gav 1-14 minuter för litet i ersättning~Det har senare
 

visat sig att felaktiga tabeller har använts i flera år,
 

särskilt på Täby 1.Förhandlingar om retroaktiv ersättning
 

pågår.
 

/3! 

+:l:++++++++++++++++++++++-:-++++++++++++++++++++++++++++++t+++1* Brev från Skövde: 

I Skövde 24/5 1975 

± Vi vill tacka för allt stöd vi få±t av er. 
-~ + 
+ 
+ De strejkande städerskorna på 

1+- ------ ._BillingehUS. 

Kommentlo':Skövdestäderskorna,som avskedades pga 
fackliE ~tivitet,kamp för bättre villkor,slåss 
fortfarande för återanställning.Personalen på 

o Täby 1 fick detta brev efter att ha samlat in~ pen{:~r. 

.,
tt 
t+ 

o i 
it 

. +o 

L++++-+ +I-++++++++++++++--+++++++++++++++++++++++++++++++~ 

'- . 
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.J redaktionen:
 

Stefan Hörnqvist, Bosse No)czrlander, Jan Åhman.
 

Red. beklagar kOltorets cd .iga stencilapparat. 
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DEBATTINLÄGG UNDER KVINNOÅRET. 

KVINNOR 

SKVALLRAR 

'.··~' .. 3 INTRESSE ÄR NYFIKNA 

'<n:'~I2rAR SIG PÅ KARRIÄREN FÖRSUMMAR FAMILJEN 

-U;LR IDJnRIKEDOM ÄR BESKÄFTIGA 

:Ctl INSATSER UTANFÖR LÄGGER SIG I VAD SOM 

:.:)J'I"~\ ARBETSOMRÅDE INTE ANGÅR DEM 

HAn FAST F..AND MED ÄR ÖVERSITTARE 

': LrlSONALEN 

l=~A~EUTBILDAR SIG SPRINGER PÅ KURSER 

,_'Ö~STÅR ATT LEVA LIGGER MED VEM SOM 

HELST 

(~ål1 E~~ FELBEDÖMNING TRAMPAR I KLAVERET 

TLl.'8 HÖG AMBITIONSNIVÅ SLITER UT SIG I 

ONÖDAN 

Eller hUJT? 

...... :"':.:.:======================:================================================ 

++++S T O RP R I S T Ä V L I N G++++ 

"~ r'l såg i början på det Förslagen kommer att bedömas' 
:l'cLll'::lret anordnar vi en aven allsidigt sammansatt 
~ ',_, :..n.c; om tidningens namn. jury, vars beslut &0 kan 

(:"~;-'7 nGr Ditt förslag på överklagas. Vinnande förslag 
·';';lL:;·cgen nedan tillsam.rnans kommer att be~önas efter 
'~d en motivering om högst regeln: "don efter person". 
:~ crd, klipp ur den och Låt fantasin flöda.
 
. ::~_:2 den till klubben.
 
", ·-·_··,, u ~ · ----C kl i pp här)


;'::: tycker . att tidningen ska heta 

~d:tör att (högst 15 ord) 

..- -..._.._---
,; floter och bor I å ------,------ -_.--------- 

______ Jag jobbar på _ 



Informellt 
Informationsblad 



Arbetsordnin~ för klubbens tidning. 

1.Tidningens namn är nPostnumret".Tidningen utges med 3-4 nummer/år. 

2.Redaktionen utses och är ansvarig inför årsmötet.Årsmötet beslutar
 

om antalet redaktionsmedlemmar.Redaktionen rapporterar regelbundet till
 

styrelsen om sitt arbete.Redaktionen avgör inom ramen för tidmingens
 

program,vad som skall publiceras i tidningen.
 

För innehållet i signerade artiklar svarar endast artikelskrivaren, för
 

osignerade artiklar svarar redaktionen kollektivt.
 

3.Tidningens program.
 

Postnumret" skall i första hand ta upp lokala fackliga frågor.Detta
 

utgör grunden för tidningens arbetet och skall prägla den. Den skall
 

också bevaka andra fackliga och fackligt - politiska frågor, vilka
 

bför klubbens medlxemmar.
 

Solidariteten med andra arbetande såväl i Sverige som andra länder,
 

skall också behandlas i tidningen.
 

Postnumret skall även ta upp ämnen som litteratur, teater, sport osv,
 

ämnen som också intresserar klubbens medlemmar.
 

Postnumret skall medverka till ökade kunskaper och ökad medvetenhet i
 

fackliga och faokligt-politiska frågor bland klubbens medlemmar, i
 

syfte att stärka enigheten i klubben.
 

Därför skall tidningen lämna en bred och fyllig information i fackliga
 

och fackligt-politiska frågor, särskilt lokala sådana.Den skall
 

också uppmuntra debatt och kritik - såväl positiv som negativ - i dessa
 

frågor liksom av klubbens och klubbstyrelsens arbete.
 

För att Postnumret skall bli en levande och slagkraftig tidning måste
 

den vara klar och tydlig i sitt språk, den måste slå vakt om sanningen
 

och den måste sträva efter att så många medlemmar som möjligt blir
 

medarbetare i tidningen.
 

Tidningen skall också vinnlägga sig om en bra layout och ett bra tryck.
 




