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Verkställande utskottet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2022. 

Dom prioriterade aktiviteterna under året har varit skolinformation, medlemsuppsök och 
arbetsmiljöverksamhet.  

Vi har under året som gått medverkat på förbundsmötet och på det centrala representantskapet och 
hållit förmöten för dessa för att på så vis skapa förståelse och utveckla resonemangen om frågorna vi 
tog ställning till.  

Vi har under året haft 10 möten i verkställande utskottet där vår förbundsstyrelserepresentant har 
varit inbjuden. 

Vi har genomfört en tvådagars konferens i syfte att inkludera flera i den demokratiska processen med 
omorganiseringen där kretsen från den första januari 2023 blir två avdelningar, avdelning 8 och 
avdelning 18.  

Vi har under året medverkat i en träff för det kvinnliga nätverket ihop med region väst och där har vi 
haft god uppslutning. 

Vi har genomfört medlemsmöten på företag i syfte att organisera och rekrytera dock inte i den 
omfattningen vi hade för avsikt utan istället har det blivit färre tillfällen och mer kontakter med 
klubbar. 

Vi har inte heller detta året nått framgång i att genomföra en aktivitet på Tosselilla i syfte att erbjuda 
våra medlemmar en rolig dag där vi får möjlighet att prata med fler. Istället satsade vi på den skånska 
valupptakten där vi stog med tavlor för att prova på att vara elektriker och även hade ett stressfyllt 
tävlingsmoment där man snabbast skulle sätta i porslinssäkringar med boxhanskar på händerna. En 
mycket välbesökt aktivitet. 

Vi har under året fortsatt att satsa på utbildning, grundutbildning genom tvärfackliga kurser hos LO 
och ABF samt process och spetsutbildningar genom Albins Folkhögskola. Nytt för i år var blandannat 
utbildningen ”Att leda i rörelse för kvinnor” vilket var mycket omtyckt bland deltagarna. 

Vi har genomfört arbetsmiljöveckor där vi har erbjudit servicemontörer en skyddsrond i bilen och en 
kontrollvägning av densamma så att man inte kör runt med överlast. Vid genomförandet vecka 11 var 
även en av förbundsledningen nere och fick följa med på ett besök av ett bygge av ett parkeringshus i 
trä.  

Vi har fortsatt med den mycket uppskattade utbildningen i pension och även lyckats exportera den till 
andra delar.  

Vi har också fortlöpande besökt skolor i syfte att informera och rekrytera, bedrivit ackordsuppsök och 
utbildningar.  

Under året har där inkommit 268 sedlar på totalt 551884 timmar. Snittförtjänsten uppgick till 259,19 
kronor och där fanns vid årsskiftet 104 personer registrerade i ackordswebben. Detta kan jämföras 
med 299 sedlar på 669607 timmar med 133 användare under 2021. Det går åt fel hål. Det som har blivit 
bättre är förtjänsten som har ökat något, från 254,69 kroner vid årsskiftet 2021 till 259,19 kronor vid 
årsskiftet 2022.  

 


