
 

I detta nummer:
PRESENTATION AV KLUBB 119's 

FÖRTROENDEVALDA 
FRÅGOR TILL PARTIERNA INFÖR EU-VALET 

PÅ MTR's HEMMAPLAN I HONGKONG 
LÖNERNA ÄR KLARA! 

SEKO's  ARBETSORDNING FÖR 
KLUBB 119 

Raka Spåret är Klubb 119’s medlemstidning. Tidningen skall 
komma ut mellan 6-12 gånger per år.

Medverkande i detta nummer är Johanna Hedberg och Krister Kollberg.



 

  

Vad har hänt sen sist?

I  julnumret  informerade  vi  om 
de nya sjukpenningsreglerna och 
om aktuella förhandlingar. Och vi 
publicerade en intervju med Rolf 
Skoog. 

Tyvärr  har  utgivningen  av  Raka 
Spåret inte fungerat den senaste 
tiden. Vi skall ge ut minst sex (6) 
nummer  per  år  och  det 
misslyckades vi med under 2008. 
Vi lovar bättring. Redaktionen har 
förstärkts  med  Wim  Hoogerdijk 
från Alvik. 

Diskutera  gärna  tidningen  på 
klubbens interna debattforum på: 
http://klubb119.wordpress.com
/ så att även det utvecklas. 

En  facklig  organisation  blir 
inte  starkare  än  vad 
medlemmarna gör den till.

Nästa nummer av  Raka  Spåret 
kommer  förhoppningsvis  ut 
senare  i  sommar.  Då  tar  vi 
återigen med de som fyllt år samt 
lite  roliga  knep  och  knåp.  Men 
framförallt  blir  det  ett  nummer 
om upphandlingen. Om det blir en 
ny arbetsgivare och hur det i  så 
fall påverkar oss. 

Redaktionen  tar  tacksamt  och 
ödmjukt emot bidrag av alla sorts 
slag, det kan vara texter i form av 
en  insändare  eller  en 
debattartikel. (Visst tycker du väl  
något om företaget eller facket?). 
Det skulle kunna vara teckningar, 
knep  &  knåp  eller  foton  eller 
precis vad 
som helst som du tycker passar in 
i tidningen.

Maila in till redaktionen, adressen 
hittar  du  på  längst  ner  på  flera 
sidor i tidningen. Om du inte har 
tillgång till mail så kan du skicka 
ditt bidrag till: 
Raka Spåret, SEKO, Klubb 119, 
Liljeholmstorget 16, 
117 63 Stockholm.

Thomas Witting, chefredaktör
thomas  @  klubb119.org  
 

Raka Spårets redaktion:                                     Medarbetare i detta nummer:
Jannis Konstantis, ansvarig utgivare               Johanna Hedberg, Krister Kollberg
Thomas Witting, chefredaktör
Carolin Evander, redaktör  
Wim Hoogerdijk, redaktör

Thomas, Wim, Carolin och Jannis.
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