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Årsmöte 
Måndagen den 25 februari hölls årsmöte i kommunföreningen. Efter mötet dukades det fram mat 

och dryck på Idas restaurang. Under årsmötet gjordes följande val:  

 Ordförande/kommunombud – Lisbeth Ritzman,  

 Vice ordförande/biträdande kommunombud – Susanne Axfors,  

 Huvudskyddsombud/biträdande kommunombud – Anders Carlsson 

 Syv-ombud/biträdande kommunombud – Lena Hartvigsson 

 Kassör – Ralf Hintz 

 Revisor – Daniel Jaensson och revisorsuppleant – Alma Huric 

 Valberedning – John Ericson, Maria Wiberg och Erik Lund 

 
Medlemsrabatter 
Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du tillgång till ett stort antal rabatter på produkter och 

tjänster från många välkända butiker, kedjor och varumärken via tjänsten Benify Deals. Vissa 

rabatter gäller alltid, andra är tillfälliga erbjudanden. Du kan enkelt få rabatterna samlade i din 

mobil genom appen Benify Sweden. Länk till medlemsrabatterna 
 
Save the date 
 

- Föreläsning 
Tisdagen den 2 april kl 17.00 hälsas du välkommen till Jönköping och HLK sal Hb116 till en 

föreläsning om att motverka sexuella trakasserier i skolan med Annika Sjödahl, yrkesverksam 

lärare, ämnesspanare och bloggare.  Fika kommer att finnas från kl 16.30 

Mer information kommer att gå ut via e-post! Anmälan sker via lr.se 

 

- Medlemsaktivitet 
Torsdagen den 11 april planerar vi att genomföra en AW på trevlig lokal 

 

 

HSO informerar om  
 

- Hot och våld 
Det förekommer att lärare och studie- och yrkesvägledare utsätts för hot och våld i sitt arbete. I 

Skolvärlden kan du ta del av en enkel checklista, som tar upp både det förebyggande arbetet och 

vad man ska göra om du eller någon annan har utsatts för någon form av hot och våld.  

Länk till artiklarna 

 
- Sjukskrivning 

Har du koll på vad som gäller när du blir sjukskriven? På vår hemsida har vi lagt in en bild som 

visar en sammanställning över varifrån man får sin ersättning. Som anställd inom skolan kan det 

vara knepigt att veta vilken ersättning man kan ha rätt till när man blir sjuk, blir förälder, blir 

pensionär eller om olyckan skulle vara framme. Vi rekommenderar dig "Min Trygghet" en 

klickbar, självinstruerande hemsida som guidar dig till rätt försäkring så att du inte går miste om 

pengar som faktiskt är dina.             OBS Missa inte baksidan! 

http://www.lrjkpg.se/
http://www.lrjkpg.se/
https://www.lr.se/blimedlem/medlemsformaner/medlemsrabatter.4.32acd38812e0d6cf8e08000174.html
https://skolvarlden.se/artiklar/checklista-vid-hot-och-vald-i-skolan
http://www.lrjkpg.se/
http://www.lrjkpg.se/nyheter/ersattning-vid-sjukdom/
http://mintrygghet.se/
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Val av 6:e suppleant till förbundsstyrelsen 

 
Senast den 29 mars har du som möjlighet att nominera kandidater till 6:e suppleant i 
förbundsstyrelsen. 
 
Under distriktsmötet för Lärarnas Riksförbund i Jönköpings län, som hölls den 28 februari, 
beslutade distriktet att nominera distriktets vice ordförande Tomas Andersson från Gislaved. 
För att Distrikt Jönköping ska få med en kandidat är det viktigt att så många som möjligt går in 
och nominerar den kandidat vi ställer oss bakom. Vi i Jönköpings kommunförening är därför 
mycket angelägna om att alla ni medlemmar ute på skolorna går in och nominera Tomas 
Andersson till 6:e suppleant.  
 

Nomineringen görs på www.lr.se/nominera 
 
Följande uppgifter om Tomas Andersson behövs för att kunna skicka in nomineringen. 
 
Namn 
Tomas 

Andersson 

Fackliga uppdrag 

Distriktsordförande vice 

Förbundsrådsdelegat 

Kongressledamot 

Kommunombud 

Lokalombud 

Förening 

Gislaveds kommunförening 

E-post 

tomand@edu.gislaved.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lrjkpg.se/
http://www.lrjkpg.se/
www.lr.se/nominera
mailto:tomand@edu.gislaved.se
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiekeaKueDgAhWy0KYKHYS9B10QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vn.se/article/lararnas-riksforbund-forsvarar-kommunen/&psig=AOvVaw1CqdZ-n2Da0MmOCq7leU0X&ust=1551512625126296

