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Gruppval
Planeringsavdelningen håller för fullt på med att rita grupperna för 2013. Grupperna skall
förhandlas den 6:e november. Hälften av grupperna börjar bli klara. Södertäljegrupperna är
klara. Grupp 70 -71 är blandgrupper. 70 har jämna helger, 71 har splittrade helger och grupp
72 är en ren förmiddagsgrupp, det blir också en vikgrupp. Söd grupperna kommer Seko lok att
lägga i fikarummet i Söd och på Cst. Gruppvalet för Södertälje kommer att starta nästa vecka
44, för övriga grupper planeras valet att sätta igång i slutet av V 45 och vara inne ca 19 nov.
Semestervalet skall vara inne 25 november, liknande som förra året mindre än en vecka efter
delgivande av gruppvalsresultatet som kommer ca 22:a nov. Konstigt att det ska vara så tätt?

Vi på Cst går kvar på våra grupper över jul och nyår och ska få turer som stämmer med de
turer vi har nu, sedan går vi in på nya grupperna 6:e januari. De i Söd går in på sina grupper
den 9:e December.
Seko lok har framfört till Ståg att vi vill ha så lite förändringar på grupperna som möjligt.
Tider, riktning, Fp-dagar m.m. skall vara lika som förut så långt det är rimligt. Detta för att vi
skall minska ned antalet förare som blir tvungna att byta grupp. Körning på Uppsala skall
fördelas på alla grupper. Traditionella Vhe och Söd grupper kommer att försvinna på Cst och
Seko lok driver att vi skall ha någon form att Vhe light och Söd light grupper istället, för det
finns många turer med passresor till och från Södertälje på morgonen och på halvnätterna.
Det blir tre Märstagrupper, två Brogrupper, tre nattgrupper, Seko lok önskar få en
morgongrupp till då efterfrågan är stor. Så det blir några nya grupper. Helggrupperna som
finns idag vill Ståg inte ha kvar. Seko lok har framfört att vi tycker att helggrupperna behöver
finnas kvar. Samtidigt som Ståg säger att de inte behöver ha helggrupper för att klara helgerna
vill Ståg ha nya varianter av grupper med mer helgtjänst enligt förslag som ST lobbat för. Det
kommer att bli intressant till våren 2013 om Ståg har räknat rätt på bemanningen för helgerna,
eller om det kommer att behövas en hel del helggnet.
Hälsningar turlistgänget.

Tusen Tack!!
Detta blir nog det sista rycket jag gör, svårt att vara instruktör och arbeta fackligt. Jag har
varit med ett tag nu och det har varit jättekul och utvecklande. Jag kommer sakna det
fackliga arbetet och tackar snart för mig.

Anna Groth
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Nomineringar till styrelsen
Det har återigen blivit dags att nominera
förtroendevalda till
klubb Seko Lokförarna på Stockholmståg.
Vi vill att du som medlem föreslår kandidater till
nedanstående poster.
För att nominera någon börjar du med att prata
med den person som du vill nominera, sedan tar du
kontakt med någon av oss på valberedningen med
den nominerades namn och kontaktuppgifter.
Vi som sitter i valberedningen är:
Marta Aguirre tel: 073-5050566 mail:
marta.aguirre@stockholmstag.se
Nicolai Quaglia tel: 073-6615591
Ring, mejla eller lägg ett brev i klubbens brevlåda (utanför klubbexpeditionen) tänk på att
adressera brevet till Valberedningen. Vi förväntar oss många nomineringar från dig!
De poster som ska väljas i år är:
(namnen inom parentes är de personer som sitter på dessa poster idag. Vi i valberedningen
kommer att prata med sittande kandidater, dessa behöver således inte nomineras)
Ordförande
(Ludvig Eriksson)
Tre ordinarie ledamöter
(Anna Groth, Kristoffer Johansson och Leif Wallén)
Två ersättare
(Irja Brofjorden och Håkan Alfredsson)
Fyra ledamöter i turlistkommittén
(Anna Groth, Anders person, Monica Roll och Håkan Alfredsson)
Två revisorer
De förare som ska bli
(Ingela Ottosson och Esbjörn Gelin)
stationerade i Södertälje önskar ha
Två revisorersättare
egna fackliga ombud som kan
(Johnny Bäckström och Joakim Clearyd)
bevaka söd frågor. Denna fråga
En hemsideansvarig
kommer att behandlas på nästa
(Ulf Gustafsson)
budget och nomineringsmöte 5 dec.
Den 5 december kommer vi att ha ett budget- och nomineringsmöte då vi fastställer de
nomineringar av förtroendevalda som kommit in.
Observera att det inte går att nominera någon efter detta möte!
Med Vänlig Hälsning Valberedarna Marta & Nico
_________________________________________________________________________
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Instruktionsförarna forts.
Ståg följde inte ingånget avtal om att åkande instruktionsförarna skulle kodas som
instruktörer och få höjd månadslön fr.o.m. 1 juni, lönen betalades helt enkelt inte ut.
Seko lok begärde då förhandling i denna fråga den 9 september och hänvisade till
skrivet avtal. Ståg sa då att dom kan korrigera sig men vill förhandla om villkoren igen
för instruktörerna på Cst, särskilt då Ståg nu ska omorganisera instruktörerna och
dela upp dom med några lärare ute i Älvsjö och några på Cst, samt att instruktörerna
ska få ändrade arbetsuppgifter. Instruktörerna på Cst skall nu inte jobba i lärarsal
utan pyssla mest med praktisk utbildning och uppföljning av förare i samarbete med
arbetsledarna.
Ståg betalade sedan ut korrekt
lön till instruktörerna retroaktivt
fr.o.m. 1 juni. Det blev en ny
förhandling av instruktörsvillkoren
den 14:e september då vi kom
överens med Ståg om att dom
fick ändra på ett par villkor:
- Instruktörerna får 30
semesterdagar men i
gengäld inga Ståg dagar.
- Instruktörerna får jobba var
tredje helg istället för inget
helgjobb i grunden.
De nya
instruktionsförartjänsterna blev
utlysta och instruktörer har
kunnat sökt till Cst respektive Äs.
Efter att tjänsterna har tillsatts så
blev det tre instruktionsförare
över som inte fick någon av
tjänsterna.
Det känns märkligt att
instruktionsförare som tidigare
antagits som instruktör, gått utbildning till instruktör nu skall ratas p.g.a. att Ståg har
planerat fel ifrån början, Ståg tänkte tydligen fel när dom skulle bestämma hur många
nya instruktörer som behövdes. Detta är även ett kostsamt misstag om Ståg tänker
att dessa förare nu skall vara förare med en instruktionsförarlön. Fortsättning följer.
Ludde & Kristoffer
________________________________________________________________________
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Platser kvar till Julbordet!
Det finns 2 platser kvar den 1/12 och 14 platser kvar den 8/12. Passa på att ta chansen och
anmäl dig snarast. Vi skall vara i de trevliga lokalerna på Stortorgskällaren i Gamla Stan.
_________________________________________________________________

Passa på!
Bli medlem nu i Seko Lok, 25 kr per månad i medlemsavgift under de
sex första månaderna.
___________________________________________________
Kom och

Redaktören (till höger)
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