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Välkomna till studieåret 2019 
 
Utbildningarna är indelade i två kategorier, utbildning för medlem och utbildning för 
förtroendevald. 
Målsättningen från Verksamhetskrets 2 är att alla skall erbjudas utbildning såväl medlem 
som förtroendevald. De som ännu inte blivit medlemmar erbjuds att gå utbildningen 
”Facklig Introduktion” eller EL-Intro med målsättning att därefter gå med i vår 
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gemensamma förening. 
 
För att kunna erbjuda ett stort utbud samt många utbildningstillfällen samarbetar vi med 
andra fackförbund inom LO, för att tillsammans genomföra utbildningar tvärfackligt. 
 
Ersättningar och ledighet vid fackliga studier 
När du som medlem går kurs står Elektrikerförbundet för förlorad arbetsförtjänst eller 
studiestipendie. I de flesta utbildningar för förtroendevalda står arbetsgivaren för lön enligt 
förtroendemannanlagen §7. 
Kost och eventuell logi samt utlägg för resor står Elektrikerförbundet för. 
Glöm inte att söka ledigt hos din arbetsgivare enligt studieledighetslagen minst 14 dagar 
före kursstart. 
 
Ansökan och sista anmälningsdag 
Ansökningsdag som anges vid respektive utbildning skall vara Elektrikerförbundet tillhanda 
senast detta datum. 
 
Tänk på att många söker och alla kanske inte får plats, så om du kommit med SKALL du 
delta på utbildningen. Det är därför viktigt att du meddelar förhinder i god tid, annars 
används medlemsavgifterna till onödiga avbokningsavgifter. 
 
Anmälan till de olika fackliga utbildningarna görs i första hand till Studieansvarig på 
respektive klubb. Studieansvarig anmäler sedan vidare till Elektrikerförbundets ansvariga 
administratör på regionskontoret.  
Där studieansvarig saknas görs anmälan direkt till Elektrikerförbundet. 
(Kontaktuppgifter finns sist i denna katalog) 
 
Fler fackliga utbildningar går att ansöka till på: www.fackligutbildning.se  
Observera att många av de centrala utbildningarna har utbildningen ”Insikter” som 
förkunskapskrav. 
 

I slutet av katalogen finns den planerade verksamheten för VK 2 tex 
klubbledarträffar, Skyddsombudsdagar osv. Kontakta gärna oss om ni har 
frågor eller funderingar på innehållet i katalogen. 
 
Nytt för i år: 
 
Elektrikernas egen medlemsutbildning EL-medlem och EL-Intro kommer att finnas med i 
studieombudet 
 

Observera att ändringar av datum i katalogen kan ske! 
 

 

Medlemsutbildning 
 

Facklig Introduktion – (Tvärfacklig) 
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Målgrupp 
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar. 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
En grundläggande facklig utbildning om vad facket är och gör.  
Genom kunskap ökar du värdet av ditt medlemskap. 
Utbildningen är tänkt som en introduktion för nya medlemmar men även för de som är 
tveksamma och ännu inte blivit medlemmar. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
 1 Februari    SKF       14 December 
 1 Februari    Kungälv   14 December 
 8 Mars    Göteborg   25 Januari 
 10 Maj    SKF    29 Mars 
 10 Maj    Mölndal   29 Mars 
 28 Maj    SKF    19 April 
 20 September   Kungälv   16 Augusti 
 20 September   Göteborg   16 Augusti 
 21 November   Härryda   11 Oktober 
 6 December    SKF    25 Oktober 

 

Jämställdhet för medlemmar (Tvärfacklig) 
 
Målgrupp 
Alla medlemmar med eller utan uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
Vi kommer att gå igenom diskrimineringslagen och hur den juridiska apparaten fungerar. 
Vad finns det för diskrimineringsgrunder och hur kan man använda sig utav lagen för att 
uppnå en mer jämställd arbetsplats? 
 

Dagarna kommer att blanda teori med olika övningar och diskussioner. 
 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
23-25 April    Göteborg   15 Mars 
21-23 Oktober   Göteborg   13 September 

55+ Medlemsutbildning (Tvärfacklig) 
 
Målgrupp 
Alla medlemmar med eller utan uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
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Innehåll 
En medlemsutbildning för dig som är på väg att lämna arbetslivet. Vad har jag för 
rättigheter som äldre arbetstagare? Hur stor blir min pension? Vad ska jag göra efter min 
pension? Hur har samhället organiserat pensionssystemet och andra samhällsinstanser 
och hur påverkar jag för att förändra det jag inte gillar? Under dagarna går vi igenom: 
 

- Den svenska folkhemsmodellen 
- Hur är sjukvården organiserad? 
- Pensionssystemet 
- Livet efter 65 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
4-6 Februari    SKF    14 December 
4-6 Mars    Kungälv   25 Jan 
13, 20 27Mars   Härryda   1 Februari 
1-3 April    SKF    22 Februari 
6-8 Maj    Mölndal   29 Mars 
30 sep-2 okt    SKF    23 Augusti 
8,15,22 Oktober   Härryda   30 Augusti 
4-6 November   Kungälv   27 September 
18-20 November   SKF    11 Oktober 
9-12 December   Mölndal   1 November 
 

Min pension (Tvärfacklig) 
 
Målgrupp 
Alla medlemmar med eller utan uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning. 
 
Innehåll  
Hur kommer din ekonomi att se ut efter arbetslivet? Idag känns kanske de här frågorna 
avlägsna, men dagens pensionssystem kräver att du är aktiv från första dagen i 
arbetslivet. Är du inte det, riskerar du i värsta fall att sluta dina dagar som fattig pensionär. 
Under dagen går vi igenom hur pensionssystemet och regelverket är upplagt, samt 
kommer med en del tips och lite att fundera över. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
2 Maj     Göteborg   22 Mars 
14 November   Göteborg   4 Oktober 

 
Vilket samhälle vill vi ha? (Tvärfacklig) 

 
Målgrupp 
Alla medlemmar med eller utan uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
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Innehåll  
Sverige har blivit hårdare att leva i. Klyftorna växer. Barnfattigdomen ökar. I vårt rika land 
får allt fler svårt att försörja sig. Många kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Då finns det 
dem som säger att det inte räcker. Att lönerna måste sänkas ännu mer. Att välfärden ska 
urholkas så att människor tvingas konkurrera med allt sämre löner och sämre arbetsvillkor. 
Skyddsnätet ska dras undan, individen ska ta hela ansvaret. 
Vill du ha det så? Några viktiga frågor blir ett vägskäl i framtiden: 
-Ska vi sträva mot full sysselsättning eller acceptera arbetslöshet? 
-Tvingas vi acceptera att lönenivåer sätts lokalt, av enskilda arbetsgivare och att den 
svenska modellen avskaffas? 
-Ska vi öka jämlikheten i landet eller accepterar vi ökande klasskillnader? 
Dessa frågor och fler därtill diskuteras tillsammans med kunniga representanter för 
arbetarrörelsens tankesmedja. 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
13-15 Maj    Kungälv   5 April 
3-5 Juni    SKF    26 April 
25-27 November   Mölndal   18 Oktober 
 

 
Medlem I Facket 

 
Målgrupp 
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
Innehåll  
-Vilka möjligheter har du som medlem i facket att påverka din arbetssituation? 
-Vad är fackligt arbete och vilka arbetar fackligt? 
-Vad innehåller kollektivavtalet och vilka lagar gäller mig?  
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
4-6 Februari    SKF     14 December 
4-6 Mars     SKF      25 Januari    
19-21 Mars    Härryda      8 Februari 
18-20 Mars    Kungälv   8 Februari 
8-10 April     SKF    1 Mars 
13-15 Maj    Mölndal    5 April 
2-4 September   Mölndal    14 Juni 
23-25 September    SKF     16 Augusti 
11-13 November   SKF     4 Oktober 
2-4 December    SKF    25 Oktober 
 

Vår trygghet - tvärfacklig 
 
Målgrupp 
Alla medlemmar med eller utan uppdrag 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
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Innehåll  
En tvärfacklig politisk utbildning där olika ideologiers syn på välfärd kommer att diskuteras. 
Du får lära dig mer om trygghet och välfärdsfrågor samt hur arbetarrörelsen ser på allmän 
välfärd och trygghet för all medborgare i landet. På kursen får du möjlighet att diskutera 
hur det svenska samhället är organiserat och hur du kan delta i den demokratiska 
processen. Du lär dig hur det facklig-politiska samarbetet fungerar och hur du som medlem 
i facket kan påverka beslut som berör den svenska välfärden. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
19-21 Mars    Göteborg   9 Februari 
2-4 Maj    Göteborg   23 Mars 
21-23 Maj    Kungälv   12 April 
8-10 Oktober    Göteborg   31 Augusti 
29-31 Oktober   Mölndal   21 September 
 

 

 

 
 

Föräldrautbildningar 
 

Läs för mig pappa! 
Målgrupp 
Medlemmar som är män 
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Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll  
Inspirationsdag för pappor inom LO-förbunden. 
En heldag då du som pappa får träffa en författare och en bibliotekarie som lär ut mer om 
barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åldrar. Du 
får även tips på intressanta vuxenböcker. Pappor som läser är för många barn den enda 
manliga förebilden, att berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
21 Mars    Göteborg   8 Februari 
23 Maj    Kungälv   12 April 
19 September   Göteborg   16 Augusti 
 

 
 

Läs! 
 
Målgrupp 
Alla medlemmar 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll  
Inspirationsdag för medlemmar inom LO-förbunden. 
Förmågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens samhälle. Att förstå vad 
andra säger och skriver är nödvändigt. 
Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och skrift är en färdighet som varje 
människa behöver för att försvara sina rättigheter 
på arbetsplatsen och i samhället. Därför behöver vi läsa mer. För egen del och för våra 
barn. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
11 April    Göteborg   1 Mars 
17 Oktober    Göteborg   6 September 
28 November   Kungälv   18 Oktober 

 
Ungdomsutbildningar 

(För medlemmar under 30) 
 

AHA! Ung i Elektrikerna 
 
Målgrupp 
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Du som är medlem och inte har något fackligt uppdrag och är upp till 30 år 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
En 3-dagars utbildning på internat i Göteborg. 
På utbildningen får du lära dig mer om ditt Avtal, Historia, Arbetsmiljö och även insikt hur 
Ackordet fungerar. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
16-18 Oktober   Kungälv   6 September 

Om 
Utbildningarna är tvärfackliga ungdomskurser. Kurserna innehåller kunskaper kring fackligt 
arbete i företag och i samhälle.  
 

Om Facket 
 
Målgrupp 
Medlemmar under 30 år. 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och 
skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i din organisation och på din 
arbetsplats. 
Berör ämnen som: 
-Människovärde 
-Unga arbetare och makten på arbetets marknad 
-Klass och rättvisa 
-Facklig aktion och påverkan       
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
  27-28 Februari                              Göteborg                    29 Januari 
  7-8 Maj                                      Halland                    8 April 
  6-7 November                               Göteborg                   8 Oktober 
 31 okt-1 Nov    Göteborg    27 September 

 
Om Samhället 

 
Målgrupp 
Medlemmar under 30 år. 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
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En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och 
välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar  
med just socialdemokraterna. 
Berör ämnen som: 
-Den fackliga ideologin 
-Rätten till ett värdigt arbetsliv 
 
Kurstillfällen                                    Kursplats                  Sista ansökan 
19-20 Mars                                      Göteborg                  18  Februari 
12-13 Oktober                                 Göteborg                   14 Oktober 
 

 
 

Om Främlingsfientlighet 
 
Målgrupp 
Medlemmar under 30 år 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. 
Berör ämnen som: 
-Vad är främlingsfientlighet 
-Politiken bakom 
-Ta debatten 
-Allas lika värde 
 
Kurstillfällen                                     Kursplats                  Sista ansökan 
21-22 Maj                                      Viskadalen(internat)         17 April 
20-21 November                             Göteborg                   22 Oktober 
 

 
 
 
 
 
 

 
Om Försäkringar 

 
Målgrupp 
Medlemmar under 30 år 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
 
Innehåll 
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-Så undviker jag att gå miste om en kvarts miljon! 
-Vad har jag rätt till? 
-Vilka medlems- och avtalsförsäkringar finns? 
-Hur gör jag om det händer någonting?       
 
Kurstillfällen                                   Kursplats                   Sista ansökan 
4 December                                   Göteborg                    5 November 
 

 
 

 
Om Feminism 

Målgrupp 
Medlemmar under 30 år 
 
Ersättning 
Se första sidan under fliken ersättning 
 
Innehåll 
En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet och i samhället.  
Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi 
kan göra för att åstadkomma förändring. 
- Hur jämställt är Sverige? 
- Vad är feminism? 
- Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv 
- Vad kan jag göra? 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
24-25 April    Göteborg   21 Mars 
29-30 Oktober   Göteborg   30 Sep 
 

 
 
 
 
 
 

Medlemsutbildningar 
 
 
Utbildningar för fackligt förtroendevalda 
EL-Vald 
Elektrikernas grundutbildning för fackligt förtroendevalda. Utbildningen består av 4 steg + 
funktionsutbildning för det uppdrag du har. Du har själv möjlighet att genomföra 
grundutbildningen i den takt som passar dig då det finns flertalet tillfällen i varje steg. 
Dessa utbildningar ligger i grund för att klubbarna skall ha den kompetens som krävs för 
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att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. När utbildningen är slutförd (9 dagar) så har 
man möjlighet att få förhandlings delegering på vissa MBL delar. 
Målgrupp 
Förtroendevalda elektriker tillhörande Elektrikerförbundet. Riktar sig till nyvalda 
förtroendevalda samt förtroendevalda som saknar grundutbildning. Utbildningen kräver att 
du går stegen i rätt ordning, 1 – 4 (9 dagar totalt) för att ha möjlighet att få förhandlings 
delegeringen på vissa MBL delar 
 

Ersättning OBS 
 

Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst enligt FML §7 under 6 dagar 
 
Elektrikerförbundet står för förlorad arbetsförtjänst enligt FML §6 under 3 
dagar 
Elektrikerförbundet står för eventuella utlägg för resor enligt resereglemente. 
 

Steg 1: EL-Vald (Uppstarten1 dag) 
Innehåll 
-Förtroendevald i Elektrikerförbundet 
-Vad styr det fackliga arbetet? 
-Rollen som förtroendevald 
-Organisationen 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
21 Februari    Göteborg   18 februari 
 9 Maj     Göteborg   6 Maj 
22 Augusti    Göteborg   12 augusti 
14 November   Göteborg   31 Oktober 

 

 

 
 

Steg 2: EL-Vald (Vald på jobbet 3 dagar) 
 
Innehåll  
-Löftet 
-Den Svenska modellen 
-De fem värnen 
-Grundläggande kunskap om kollektivavtal och arbetsmarknadslagarna 
-Verksamhetsplanen 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
28-30 Januari   Göteborg    14 December 
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18-20 Mars    Göteborg   8 Februari 
6-8 Maj    Göteborg   29 Mars 
22,23,24 Maj    Halmstad   23 April 
10-12 Juni     Göteborg    3 Maj 
 16-18 September   Göteborg    16 Augusti 
 14-16 Oktober   Göteborg    6 September 
 4,11,18 November   Halmstad   4 Oktober 
11-13 Novmeber   Göteborg    4 Oktober 
9-11 December   Göteborg   1 November 
 
 

 
Steg 3 & 4:EL-Vald 

Arbetsmiljö/arbetsmarknadslagar och Avtal/förhandling 
(3+2 dagar) 

 
Innehåll 
-Vad säger lagen om arbetsmiljö? 
-Vilka åtgärdsmöjligheter finns? 
-Hur arbetar vi med MBL? 
-Relationen till arbetsgivaren 
-Försäkringar 
-Att tolka kollektivavtalet 
-Rättigheter och skyldigheter 
-Förhandlingsteknik 
-Vad händer på löneförhandlingen 
-Förhandlingsspel 
-Vem får förhandla och om vad? 
 
 
Kurstillfällen     Kursplats   Sista ansökan 
19-21 Mars & 11-12 April   Göteborg   8 Mars 
10-12 September 24-25 september Göteborg    23 Augusti   
 
 
 

 
 

Funktionsutbildningar 
 
Målgrupp 
Kurser för dig som är nyvald eller inte har gått funktionsutbildning. Om du har ett uppdrag 
som kräver funktions skall dessa genomföras  
Dessa Ingår även i EL-Vald. 
 
 
Ordförande (Tvärfacklig) 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
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24-26 April    Göteborg   15 Mars 
23-25 Oktober   Göteborg   13 September 
 
Kassör/revisor 2+2 dagar (Tvärfacklig) 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
  1-2+15-16 April        Göteborg    22 Februari 
  30sep 1 okt+17-18 Oktober,  Göteborg    23 Augusti 
 

Sekreterare (Tvärfacklig) 
 
Kurstillfällen     Kursplats    Sista ansökan 
  2-3 Maj    Göteborg   22 Mars 
  7-8 Oktober    Göteborg      30 Augusti 
 

Valberedare (Tvärfacklig) 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
12-13 September   Göteborg       14 Juni 
 

Förhandlingsutbildning (Tvärfacklig) 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
17-20 Juni    Göteborg    10 Maj 
30 sep-3 Oktober   Göteborg    23 Augusti 
 

 
 

 
 

(NYHET) EL-MEDLEM 
Målgrupp: 
Medlemmar i Elektrikerförbundet 
Ersättning 
Elektrikerna står för studiestipendium 
Innehåll 
På denna 3 dagars utbildning så får du lära dig mer om kollektivavtalet arbetsmiljö och 
ackord. 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
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21-23 Jan    Bohusgården  4 Januari 
27-29 Maj    Bohusgården  10 Maj 
7-9 Oktober    Bohusgården  13 September 

 
 
 

 
(NYHET) EL-INTRO 

 
Målgrupp: 
Både medlemmar och icke medlemmar 
 
Ersättning: 
Elektrikerna står för studiestipendium 
 
Innehåll: 
En grundläggande facklig utbildning om vad facket är och gör.  
Genom kunskap ökar du värdet av ditt medlemskap. 
Utbildningen är tänkt som en introduktion för nya medlemmar men även för de som är 
tveksamma och ännu inte blivit medlemmar. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
6 maj     Varberg   15 April 
21 maj (ledande montörer)  Göteborg   29 April 
26 September   Göteborg   5 September 
 

 
 
 

 

 
 

 
Alla kan göra något (Tvärfacklig) 

 
Målgrupp 
Förtroendevald som genomgått grundutbildning. 
 
Ersättning 
Elektrikerförbundet står för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Innehåll  
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Vad har facklig verksamhet med kampen mot rasism och främlingsfientlighet att göra? 
Svaret är allt. Det handlar om allas lika värde och rätt. Facket är en demokratisk rörelse 
och drivkraften i demokratin är att alla har lika värde och samma rättigheter. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
7 Mars    Göteborg      25 Januari 
7 Mars    Kungälv   25 Januari 
17 April    Göteborg    8 Mars 
19 September   Göteborg    16 Augusti 
17 Oktober    Göteborg      6 September 
21 november    Göteborg    11 Oktober 
 
 

 
 

Ackordsutbildningar 
 

Under året startar vi kontinuerligt kurser om att mäta sina jobb för en ökad förtjänst. Vi 
erbjuder kurser lördagar eller vardagskvällar.2 Datum har vi satt där det finns möjlighet att 
anmäla sig till. 
 
Kurstillfällen    Kursplats   Sista ansökan 
25 Maj     Göteborg   17 Maj 
19 Oktober    Göteborg   11 Oktober 
 
Om du vill anmäla dig görs det lättast på postbox.vast@ef.se 
 
 

 
 

VK 2 Planerad Verksamhet 2019 
 

Träff för Studieombud. 
En träff för Studieansvarig  som skall se till att styrelsen och övriga förtroendevalda har rätt och 
relevant utbildning för sitt uppdrag. Det ligger i rollen att utvärdera och rekrytera till de utbildningar 
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som finns för respektive uppdrag. Studieansvarig rekryterar även medlemmar och ungdomar till 
medlemsutbildningar. 

11 Februari i Varberg klockan 14-16 
7 Februari i Göteborg klockan 12-16 
 

Träff för Försäkringsinformatörer 
Försäkringsinformatören ser till att arbetskamraterna är väl informerade om de försäkringar som 
finns genom lag, avtal. Informatören ska hjälpa medlemmarna vid behov att anmäla på rätt sätt för 
de olika försäkringarna. För att hålla dig uppdaterad så finns det en träff som riktar sig till dig som 
är försäkringsinformatör. 

17 April i Göteborg klockan 8-16 
 

Klubbledar träffar 
Här träffas vi och diskuterar aktuella avtalsfrågor, ackordet och även samsynen på vår 
arbetsmarknad. Här brukar också våra ombudsmän deltaga. 
 
19 Februari I Göteborg klockan 12-16 
10 Oktober I Göteborg klockan 12-16 

Skyddsombuds träffar 
Skyddsombudets uppgift är att som fackligt förtroendevald att företräda klubbens medlemmar 
gentemot företaget i arbetsmiljöfrågor. Ombudet skall delta i skyddsronder på företaget och dess 
arbetsplatser och även deltaga på de träffar som verksamheten anordnar. 

14 Mars i Göteborg klockan 7-16 
 
21 Oktober i Göteborg klockan 7-16 (Elektrikerna och Målarna) 
 

 
Elsäkerhetsombudsräff 

Träff med dig som är vald som elsäkerhetsombud. Denna träff genomförs ihop med 
SO dagen. 
14 Mars 
 

Utbildningsombudsutbildning (lärlingsansv.) 
Detta är en utbildning för dig som är utbildningsombud och ansvarar för lärlingsfrågor. Här ger vi 
dig möjligheten att säkerställa att du har rätt kunskap och kan hjälpa lärlingar med sitt lärlingskort 
och andra frågor. 
 
25 April klockan 12-16 
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Medlemsmöten för alla medlemmar i VK 2 
Som medlem i Elektrikerna har du en möjlighet att påverka hur verksamheten skall fungera. Detta 
genom att bland annat deltaga på de medlemsmötens som verksamheten bjuder in till. Det är både 
valmöten och medlemsmöten planerade under 2019 
 
11 Februari (Valmöte V-berg) 
19 Februari (Valmöte Göteborg Hotell kusten klockan 17-18.30) 
21 Oktober  
 

Ledandemontörsutbildning 
Du som är Ledandemontör har under dessa två dagarna möjlighet att lära dig mer om vad uppdraget 
innebär och även få en insyn i ATL listan. Här träffar ni också andra ledandemontörer. 
OBS. Utbildningen är 2 dagar! 
 
21&28 Maj i Göteborg klockan 7-16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ungdomsträff med dem som är under 30 år 

Du som är under 30 år har här möjlighet att träffa andra unga elektriker. Det diskuteras aktuella 
frågor som finns på arbetsmarknaden och även hur ni kan hjälpas åt framåt. 
 
8 Mars med start ca 17:00 på Regionkontoret Göteborg 
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25 Oktober med starta ca 17:00 på Regionkontoret Göteborg 
 
Ortsklubbsmöte Varberg 
31 Januari 
3 Maj 
27 September 
6 December 
 
RSO veckor  
 
Arbetsmiljöveckor där fokus ligger på att besöka arbetsplatser och företag 
 
Arbetsmiljöveckor 12 & 43 

 
 
Avtalscirkel 
 
Här har du möjlighet att lära känna vårat Installations avtal bättre. Vi träffas 4 
tillfällen på kvällstid med start i Augusti 
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Ansökan till kurserna 
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Ansökan görs till e-post: postbox.vast@sef.se 
 

Frågor angående studier: Mikael Sjöström 0706-41 00 32 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samarbete med 
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