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Hej alla medlemmar i MeF!
Vi hoppas att ni alla har det bra och att ni tillsammans runt om i landet trivs och skapar fina, trygga,
utvecklande och bra möten tillsammans med era medmänniskor!
Ny medarbetargrupp på kansliet
Vi centralt i MeF började året med att arbeta ihop en ny medarbetargrupp med Per Hallström som har
arbetat länge i förbundet, Pia Karlsson som ansvarar för förbundets administration och ekonomi och
förbundets nya ombudsman Frida Sandberg. Det är alltid en spännande process när nya människor ska
etablera en relation och skapa en ny form av gemenskap. Vi själva är nöjda med detta arbete där vi
dagligen lär oss något nytt!
Arbetet tillsammans med er
Under året har vi arbetat tillsammans med er genom att vi funnits med som rådgivning vid
medarbetarärenden och att vi även har deltagit i olika former av förhandlingar, t.ex vid upprättande av
lokalavtal eller vid organisationsförändringar genom MBL-förhandlingar. Vi uppskattar all samverkan med
er som medlemmar och lokala ombud. MeF är ju en facklig organisation som arbetar utifrån samma
människosyn som våra antroposofiskt inspirerade verksamheter. Vi arbetar för idéerna om social
tregrening: med frihet, jämlikhet och rättvisa i balans med varandra.
MeFs nya hemsida
Nu under hösten har vi lanserat vår nya hemsida, det är ett arbete som har tagit tid men som nu äntligen
är sjösatt! Ni hittar till hemsidan som vanligt: medarbetareforbundet.se eller så går det även att skriva
mef.se. På hemsidan kan man lätt få information kring grunden i vårt fackliga arbete och så går det nu
även lätt att göra en ansökan om medlemskap! Vi vill gärna växa och få flera medlemmar!
Medlemsavgift
Vi ber er som har varit medlemmar länge i förbundet att ta en titt så att era medlemsavgifter är betalda,
detta eftersom vi inte skickar ut några inbetalningsavier. Ansvaret för insättningarna ligger helt på er.
På gång
Per och Frida arbetar med att ta fram ett nytt Tria centralavtal som kan beskriva vår särart i de
antroposofiskt inspirerade verksamheterna, vår organisationsidé. Detta för att ha en juridisk grund för att
vi ska kunna fortsätta utvecklingen kring social tregrening och självförvaltning i verksamheterna.
Vi erbjuder även utbildningar genom MeF, det finns mer att läsa om det på hemsidan! Hör av er om ni är
intresserade. Grundkurs för lokalombud och Introduktion i arbetsmiljö samt att vi alltid kan bidra med
tankar kring social tregrening och självförvaltning.
Ni är alltid välkomna att höra av er med både små och stora frågor!!
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