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Sacorådet medverkade under Europride med
seminarier, info-tält och i paraden. Vi hade
ovanligt mycket folk i vårt tält som deltog i
frågesport eller fick sina naglar målade. Den 16
augusti hade vi besök av bland andra Göran
Arrius, ordförande i Saco, Anna Troberg,
ordförande i DIK samt Heike Erkers, ordförande
i Akademikerförbundet SSR. Dessa deltog på
olika sätt under Fackens dag under Europride.
Arrangemanget var ett samarbete mellan alla
fackföreningar i Göteborgs Stad och
finansierades via medel ur den sk
Jubileumsgåvan.
Den 16 augusti lottade vi även ut två elcyklar.
Vinnarna, som råkade vara Sacomedlemmar
båda två var:

Skyddsombudens dag

Onsdagen den 24 oktober uppmärksamma vi
våra skyddsombud. Vi kommer att dela ut
fruktkorgar till ca 10 arbetsplatser. Om du vill
delta i utlottningen så gå in på vår hemsida och
anmäla dig. OBS. Du måste vara skyddsombud
för att få delta. till anmälningssidan.
Tillsammans med övriga fackliga organisationer
så utser vi årets skyddsombud. Respektive
förbund nominerar kandidater.

Saadi Mahmaudi, LR Klara Svensson, SSR

Årets skyddsombud 2017

Lite fler bilder hittar du i slutet av detta infobrev.

Jubileumsgåvan

Sacoföreningar i förvaltningar

Sacorådet inbjuder i höst till två
heldagsseminarier kring Sacoföreningar och
deras uppgifter i våra förvaltningar. Det första
seminariet är den 14 september och vänder sig
till stadsdelsförvaltningarna. Plats: Långedrags
Värdshus. För fackförvaltningarna planerar vi
motsvarande seminarium i okt/nov. Mer
information kommer. Kontakta Caroline om du
vill veta mer.

Sacofest

Årets Sacofest går av stapeln tisdagen den 20
november. I år har vi bokat in oss på en båt. S/S
Marieholm, fordom den svenska flottans
stabsfartyg, ligger numera tryggt förankrad vid
Packhuskajen. Här blir det förutom trevlig buffé
även livemusik, lotterier mm. Välkommen med
din anmälan HÄR.

De fackliga organisationerna har fått pengar ur
”Jubileumsgåvan”. Denna gåva avsattes på 30talet av KF till gagn för stadens arbetare och
tjänstemän. Efter en ansökan från facken
gemensamt så beslöt kommunstyrelsen att ge
pengar till medlemsaktiviteter under Europride,
universitetskurs om organisatorisk och social
arbetsmiljö samt studieresor. Mer information
kommer under hösten.

Upptaktsdagen

Den 3 september hölls Sacorådets
upptaktsseminarium. Kollektivavtal, strejkrätt,
och vad händer med SDF var huvudpunkterna
under dagen.

Ny som skyddsombud

Halvdagskurs för nya skyddsombud. Under
hösten finns två tillfällen att välja mellan:
21 september Anmälan här
14 november Anmälan här
Uppmana nya skyddsombud att anmäla sig.

Sacorådets kommunombud
Caroline Söderlind Löfdahl, Ordförande
0703 1490 42
Johanna Morgensterns, 031 -366 6533
Anders Andersson 0707 854 970

