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Ombudsnytt LR-nytt nr 1 januari - 2020 • 

Jönköpings kommunförening  
 

 

Ombudsdag den 18 feb kl 9.00 - 17.30 
Plats: Hasse på Sjökanten. Anmäl dig via länken 
Programmet är utskickat via e-post 

 
Årsmöte i lokalavdelningarna 

Alla lokalavdelningar ska kalla till ett årsmöte som ska hållas varje år före mars 
månads utgång. Lokal-/skyddsombudet ansvarar för kallelse. Kallelsen ska göras 
tillgänglig minst tio dagar före sammanträdet. I kallelsen ska framgå vilka val som ska 
förrättas. Lokalavdelning med mer än 10 medlemmar bör vid årsmöte välja styrelse om minst tre 
personer.  
OBS! Viktigt att även göra val av distriktsombud till distrikt Jönköpings. Ett distriktsombud väljs för att 
delta i distriktsmötet, där den företräder sin lokalförening och har rösträtt. Det 
brukar vara lokalombud och skyddsombud som även väljs till detta, men det 
behöver inte vara så.  
Antal distriktsombud 
Lokalavdelning med:   

 5–10 medlemmar har rätt till ett ombud (1)  

 11–25 medlemmar har rätt till ytterligare ett ombud (2 st)  

 Därefter ytterligare ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.   

 Lokalföreningar som har mindre än 5 medlemmar kan gå ihop och utse 
distriktsmötesombud.  

 
Mall för kallelse/protokoll finnas på lrjkpg.se under fliken ”Kontakt”. Mall bifogas även i detta 
utskick. 

Protokoll skrivs, justeras och skickas snarast in till kommunföreningen. Kopia på protokollet 
lämnas till arbetsgivaren för att uppmärksamma vilka ombud som valts!  
 
Om ni vill att någon av oss kommun-/biträdande kommunombud ska komma ut och vara med under 
ert årsmöte hör ni av er med förslag på datum så vi kan boka in mötet. 
När ni bokar in oss kommer vi att ta med fika och bjuda på i samband med mötet. 
Viktigt är då att ni tar in anmälningar så vi vet hur många som kommer. 

 

Distriktsmöte = årsmöte för distrikt Jönköping 
Tid: 18 feb kl 18 Plats: Hasse på sjökanten 
Handlingar och kallelse kommer har skickats ut. Val kommer att förrättas det är därför viktigt att du som 
är valt distriktsombud tar din chans att vara med och påverka vem som ska leda Lärarnas Riksförbunds 
arbete i distrikt Jönköping. Anmäl dig här! 

 
Kommande styrelsemöten: 
4 februari kl 15 anmäl dig snarast 3 mars styrelsemöte/årsmöte kl 17/18 31 mars kl 15  
28 april kl 15   26 maj kl 15  

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 Hartvigson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43 
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