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Hej alla medlemmar i MeF!
Hur har ni det?! Vi har det bra, lite ändringar har genomförts hos oss!
Ny medarbetargrupp på kansliet igen
Nu har det blivit dags för Per Hallström att gå i pension! Han har arbetat i många år åt MeF och bidragit
till ett fint och gediget arbete för att hjälpa våra medlemmar och stötta verksamheterna i att utvecklas!
Kvar på kontoret har vi nu Frida Sandberg, ombudsman och Pia Karlsson, administratör. Frida har gått
upp i tid för att ta över efter Per! Valberedningen har föreslagit att Per Hallström ska väljas in i MeFs
styrelse och det är en process inför årsmötet. Årsmötet blir av senare i vår.
Arbetet tillsammans med er
Efter jul har det hänt mycket ute i era/våra verksamheter! Det är flera förändringar på gång och dessa
kräver samverkan och MBL-förhandlingar. Det är alltid kul att kunna få vara behjälplig i dessa
förändringar. För att bistå att det blir bra för både medarbetare och för verksamheten i stort.
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.
Vi skulle önska att vi kom i gång med ett mer aktivt lokalt arbete i verksamheterna! Om ni är intresserade
av att starta en lokal aktivitet, hör gärna av er till oss så är vi med och hjälper till kring detta!!
MeFs hemsida
Ni kommer väl ihåg att titta in på MeFs hemsida ibland?! Vi hänvisar bla våra nya medlemmar till att göra
sin medlemsansökan där! 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.
https://medarbetareforbundet.se/
Utbildningar
Vi erbjuder utbildningar genom MeF, det finns mer att läsa om det på hemsidan!
● Grundkurs för lokalombud den 30/3 kl 9.00 och Introduktion i arbetsmiljö 1/4 kl 9.00 .
● Vi har nu även tagit fram en ny utbildning: Att arbeta i en verksamhet som praktiserar
självförvaltning! Hör av er om ni önskar gå den! Studenter från LÄS kommer att delta under
våren!
Ni är alltid välkomna att höra av er med både små och stora frågor!!
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