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Jönköpings kommunförening
Kongressval
Den 21 oktober är det dags för val till Kongressen.
Är du distriktsombud har du fått information får LR centralt (EasyMeet) om hur du ska göra för att rösta.
Oavsett om du röstar digitalt eller via post är det viktigt att du tar chansen att påverka vilka ombud vi
skickar från distrikt Jönköping till Stockholm på kongressen i maj. Som tack för att du röstat bjuds du på
middag i Vrigstad den 21 oktober.

Gör din röst hörd – skriv en motion
Mellan 10 september och 1 nov har du som medlem i Lärarnas Riksförbund möjlighet att skicka in
motioner inför kongressen i maj 2020. Alla som är medlemmar kan skriva en motion, enskilt eller
tillsammans, så gör din röst hörd och var med och påverka Lärarnas Riksförbunds framtid!

Bokmässebiljetter till medlemspris
Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du beställa rabatterade entrébiljetter och seminariekort till
Bokmässan i Göteborg.

ARBETSMILJÖDAG 6 november
När? Onsdag 6 november kl. 13.00 - 17.00 Elmia, Hammarskjöldsalen
Ta kontakt med din rektor för gemensam anmälan
Program: Medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och samverkan för ett hälsofrämjande och
hållbart arbetsliv.

Åsa Fahlén kommer till Jönköping den 20 november för att tillsammans med Lisbeth Ritzman träffa
politiker och prata om bl. a arbetsbelastning och effektiviseringskrav.

Medlemskväll 20 nov:
I samband med Åsas besök i Jönköping har vi bjudit in henne till vår medlemskväll. Mer information om
anmälan kommer senare.

För kännedom för dig som ombud:
LR och Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt samarbetsavtal. Det innebär att kollegor som
arbetar som lärare, och har akademiska studier men inte någon lärarexamen, och är medlemmar i SSR
har rätt att få stöd och hjälp av dig som fackligt ombud för LR.

Styrelsemöte för lokalombud och skyddsombud HT19
Idasalen på Idas skola kl 15:00-17:00
Tisdag den 1 oktober
Tisdag den 26 november
Utbildning för lokalombud/skyddsombud 21-22 okt i Vrigstad. Kallelse utskickad

Kontakta oss
Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud 070-610 88 14
Susanne Axfors, vice ordförande & bitr kommunombud 070-243 89 91
Anders Carlsson, huvudskyddsombud & bitr kommunombud 070-373 94 69
Lena Hartvigsson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43
Marah Issa, REKO-ombud 070-722 01 41
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