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Årstaklubbens budgetmöte:

“Stor risk” med Rosersberg
! Årstaklubbens budgetmöte den 19 no-
vember samlade 35 medlemmar. Först ut
på dagordningen var klubbens aktivi-
tetsplan för 2012. Mötet antog
aktivitetsplanen i det skick som den publi-
cerats i Facktuellt nr 5/2011.
  I anslutning till aktivitetsplanen förde
flera talare återigen fram kritik mot det
rigida och tvingande centrala beslutet om
skyddsskor. Arbetsgivaren har lagt över
ansvaret på den enskilde att skaffa fram
skor som passar ens fötter – när det är
arbetsgivaren som tagit ett beslut som
skapar problem som inte tidigare funnits.

Frågan aktualiseras också genom arbetet i
KSM, där man inte får jobba ens om man
bär gul väst. Det utestänger många från
det jobbet, och skapar problem i lagen
som ska bemanna maskinen. Under dis-
kussionen påmindes om att man SKA
anmäla tillbud i C2 om man får problem
med skyddsskorna. Det har gjorts alltför
få anmälningar, trots att vi vet att många
har problem.
  I aktivitetsplanen påstås att det är en
“stor risk” att ledningen för PostNord
tänker säga upp personal på Årsta när
verksamhet ska flyttas över till Hallsberg

och Rosersberg. – Är det verkligen en stor
risk, frågades på mötet. Styrelsen svarade
att vi tyvärr gör den bedömningen , inte
minst mot bakgrund av det aggressiva sätt
man handlat när det gäller volymflytten
från Tomteboda.
  Under studieavsnittet uppmanades styrel-
sen att komma med nya idéer om studier.

Budgeten
Den föreslagna budgeten antogs. Klub-
bens inkomster beräknas 2012 uppgå till
330.000 kronor och utgifterna till 457.000
kronor. Det budgeterade underskottet på
127.000 kronor tas från klubbens kapital. 
  Medlemsavgiften till klubben fastställdes
till samma belopp som föregående år med
en ändring: mötet beslöt att införa en
pensionärsavgift på 10 kr/mån.

Avtal 2012
Styrelsen redogjorde för sina förslag till
avtalskrav inför 2012 års lönerörelse: 

• Reallöneskydd
• Krontalspåslag
• Återinför en garanterad löneutveckling,
"trappa", med slutlön i nivå med nuvaran-
de medellöner
• Garantibelopp i avtalet
• Slå vakt om Personalomställningsavtalet
och förbättra det genom att återinföra 58+
• All kvällstjg skall ha 38-timmarsvecka
• All natttjg skall ha 36-timmarsvecka
• Inför valfrihet mellan superOB och
ersättning i kompledighet
• Höjda ob-tillägg, utöver garantinivån
• Ingen gemensam pott med oorganiserade
och andra fackförbund

Mötet beslöt att ställa sig bakom yrkande-
na.

Aktuella frågor
Styrelsen rapporterade om läget i aktuella
projekt gällande Rosersberg och KSM.
  På tal om KSM påpekade en talare det
absurda i att stå bredvid en maskin som
kostat tiotals miljoner och kasta klump för
hand som på 50-talet:
  – I ett privat företag skulle huvudena ha
rullat inför ett sådant fiasko.!

Kort information och möjlighet att ställa
frågor gavs om de aktuella arbetstidsban-
ken och semesterväxlingen.

Medlemsavgiften

Oförändrad avgift 2012
! Medlemsavgiften till förbundet
och a-kassan är oförändrade 2012.
  Klubbens avgift är oförändrad fö-
rutom för våra pensionärer. Budget-
mötet den 19 november beslöt att
pensionärerna ska betala 10
kr/månad i medlemsavgift from
2012. Deras saammanlagda avgift
blir därmed 52 kr/månad.

Regeringen
För den som är medlem i både fack
och a-kassa redovisas den
sammanlagda avgiften på kontout-

dragen. I tabellen nedan redovisas
vad som är a-kasseavgift respekti-
ve fackavgift till förbundet samt
klubbarna. Där framgår att en
mycket stor del av det som redovi-
sas som “Medlemsavgift SEKO”
eller liknande i själva verket går till
a-kassan. Orsaken är att regering-
en under förra mandatperioden mer
än fördubblade a-kasseavgiften,
dels för att finansiera de rikas skat-
tesänkningar, dels för att få folk att
lämna facket.

Jan Åhman

Medlemsavgiften per månad fr.o.m. den 1 januari 2012 i Klubb Brev
Tomteboda och Klubb Årsta Postterminal.

Av-
gifts-
klass

Lön A-
kassa

Förbund Klubb
Avgift

från 1/1
2012

Nettofö-
rändring

3 0 - 4999 225 62 0 287 0

4 5000 - 6999 225 72 12 309 0

5 7000 - 8999 225 103 17 345 0

6 9000 - 10999 225 154 22 401  0

7 11000 - 13999 225 180 32 437 0

8 14000 - 16999 225 206 37 468  0

9 17000 - 19999 225 237 37 499  0

10 20000 - 22999 225 257 37 519  0

11 23000 - 25999 225 273 37 535  0

12 26000 > 225 288 37 550  0

Pensionär 42 10 52  +10
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Klubbens arbetsmiljöansvarige informera-
de om några aktuella arbetsmiljöfrågor.
Handlingsplanen är nu klar. KSM:en är av
flera skäl ett arbetsmiljöproblem samtidigt
som den psykosociala arbetsmiljön har
försämrats på grund av de nya schemana.

Lottdragning
På grund av det mycket stora intresset för
de 60 biobiljetter på Zita som klubben
köpt in företogs lottning. Namnet på de
lyckliga vinnarna publiceras härintill. 

Därefter var det hög tid att flytta oss några
meter bort och inta middag i restaurangen!

Jan Åhman 
Aktivitetsplanen finns tillgänglig på klub-
bens hemsida. Medlemsavgiftstabellen
publiceras på föregående sida. Den finns
också tillgänglig på hemsidan.

De lyckliga vinnarna
av biobiljetter:

Basim Badr

Tobias Jönsson

Mario Gonzalez

Jonathan Gutierrez

Negash Hassen

Emma Konrad

Salpi Rylander

Thanya Nielsen

Brita Norrby

Nicholas Stamatopoulos

Henrica Grannas

Pia Zetterberg

Stig Bramsäng

Sinikka Gedda

Allan Gurdilansson

Shormin Hussain

Agneta Johansson

Mikael Larsson

Gertrude Mindana

Mariella Olsson-Weki

Amanuel Samuel

Jahirul Islam

Abobeker Hussein

Kamal Ibrahim

Henok Selemon

Genet Tewolde

Lotta Danielsson

Yeter Erdal

Zeineb Mohammed Said

Sima Sengupta Bhaya 

Peter Skoog

Bilder från budgetmötet. Överst: Mikael Ström och Costica Enache från
DIL:en. Mitten: Åke Anevad från styrelsen informerar om Rosersberg. Nederst:
Raili Kalliovaara, Jan Alvebäck och Jan Gebring lottar ut biobiljetterna.


