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Teknik & Underhålls årsmöte

Frågor kring underhållet i Hallsberg
och Rosersberg
M  Sektion Teknik & Underhålls årsmöte
den 28 februari samlade 8 deltagare. Det
kan låta litet, men det motsvarar faktiskt
53 procent av medlemsantalet, vilket är
rekord för årets möten! Klubbordföranden
Janne Gebring utsågs att leda mötet.
  Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska rapport godkändes och styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.
  Stefan Brihage omvaldes som sektion-
sordförande för 2012-13. De två övriga i
styrelsen, Mats Östergren och Mikael
Norén valdes förra året och har ett år kvar
på sin mandatperiod.
  Johan Vickerfält omvaldes som revisor
och Micael Ögren som valberedare.

Till klubbens årsmöte nominerade årsmö-
tet Rodrigo Acuna-Lopez till omval som
kassör och Johan Vickerfält som revisor
eller revisorsersättare i klubben.

Underhållsledare
Under punkten övriga frågor beslöts att
utfallet av SEKO:s avtalenkär redovisas
på ett kommande medlemsmöte. 
  Utlysningen av två tjänster som under-
hållsledare diskuterades liksom arbetstids-
banken och framtida konsekvenser för
tekniker och annan personal när Hallsberg
och Rosersberg ska bemannas – och Årsta
förlorar jobb dit. Klubbordföranden upp-
manade mötesdeltagarna att bjuda in
klubbens deltagare i Rosersbergsprojektet,
Åke Anevad och Janne Skog, till en ar-
betsplatsträff.

Efter mötet intogs den sedvanliga midda-
gen på Enskede värdshus.

Jan Åhman

Våra maskintillverkare...
... är också stora i vapenbranschen.
  Lockheed Martin som levererat
(nåja!) mjukvaran till videokodning-
en är världens största vapentillver-
kare med 135.000 anställda och en
total omsättning på 311 miljarder
kronor. Vapnen står för 243 miljar-

der eller 78 procent av omsättning-
en!
  Northrop Grumman som numera
äger det Solystic som tillverkat
många av våra sorteringsmaskiner,
senast alla BFM:ar, är världens 4:e
största tillverkare av krigsmaterial.

Bolaget omsätter 236 miljarder
(191) och har sammanlagt 117.000
anställda.
  Båda bolagen är USA-baserade.
Såklart. Det är ju USA som driver
krigen.

/JÅ

Överst: Sektionens omvalde ordförande Stefan Brtihage.
Nederst fr.v.: Johan Vickerfält, Mikael Norén, Jan Castlin och Mats Östergren.


