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1. LO-kongressen om facklig utbildning 
Alla medlemmar ska erbjudas facklig introduktion senast sex månader efter att de gått med i 
facket. Det viktiga beslutet fattades på LO-kongressen. Introduktionen ska genomföras både 
förbundsvis och förbundsgemensamt. Innehållet, längden, och ett basmaterial ska också tas fram. 
 
Kongressen beslutade också att LO ska utforma en modell för finansiering av 
introduktionsutbildning. Dessutom ska en förbundsgemensam arbetsgrupp tillsättas. Den ska 
utveckla "stipendiefonden" med syfte att öka långsiktigheten och solidariteten i fonden. Arbetet 
ska vara klart under 2009. 
 
Det fanns kongressmotioner som lyfte upp behovet av mer internationell facklig utbildning. De 
fick stöd av LO styrelse, som dock pekade på att det mer handlat om ett rekryteringsproblem än 
brist på erbjudna kurser. Under den gångna kongressperioden har det varit väldigt få deltagare 
som anmälts till de centrala internationella utbildningarna. Men nu ser LO fram emot fler 
ansökningar från förbunden, då LCU (LOs Centrala Utbildningskommitté) på sitt majmöte 
beslutade att ta in just den kurs som motionärerna föreslagit, i kursutbudet för 2009. Med detta 
ansågs motionen besvarad av kongressen.  
 
Det fanns även förslag om att ta fram en studiebakgrundsbilaga till övergångsbeviset för att 
förhindra att information försvinner när en medlem byter förbund. Men övergångsbeviset är en a-
kassehandling och inte en förbundshandling och därför yrkade LOs styrelse avslag. Kongressen 
biföll styrelsens förslag att de tio förbund som samarbetar kring ett medlemshanteringssystem 
använder det för att överföra data om studiebakgrund. Eftersom alla förbund inte har tillgång till 
detta, gavs LO i uppdrag att ta fram en bilaga som ska kunna användas tillsammans med ett 
utdrag ur studieregistret, för att på så sätt överföra informationen till det nya förbundet. 
 
 
2. Dina synpunkter på nätkurser önskas  
LO och förbunden håller på att ta fram två nya utbildningar på nätet. De är inte klara ännu och vi 
vill gärna ha synpunkter på innehållet, upplägget och övningarna. Den första handlar om facklig 
solidaritet och människosyn: Ska man eller ska man inte agera när en jobbarkompis eller granne 
säger dumt eller ifrågasätter facket? Kursen ger fakta, tips och råd i situationer, både på 
arbetsplatsen och i vardagslivet. 
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http://itskolan.lo.se/CourseMaker/Platform/Course/default.aspx?cid=371&uid=2754 
Den andra handlar om vad ett kollektivavtal egentligen är.  
http://itskolan.lo.se/CourseMaker/Platform/Course/default.aspx?cid=373&uid=2754 
 
Mejla dina kommentarer senast den 30 juni 2008 till bo.carselid@lo.se  
 
 
3. LOs teaterföreställning ”Samtal pågår - träningsläger för medlemsrekrytering” 
Det går fortfarande att beställa pjäsen som handlar om hur medlemsrekrytering kan gå till och de 
fel som kan uppstå på grund av t.ex. språk- och generationsskillnader. Åskådarna deltar aktivt i 
föreställningen genom att muntligt ändra skådespelarnas repliker, från det som spelas upp till hur 
det istället bör gå till. Bokas genom Birgitta Ekstam på LO, telefon 08-796 28 61 eller e-post: 
birgitta.ekstam@lo.se.  
 
 
4. Ett rättvist Europa – LO och ABFs gemensamma medlemsutbildning 
Satsningen har numera en egen hemsida: www.rattvisteuropa.abf.se. Där finns texter i olika 
teman som kan användas i studiecirkelform. På hemsidan ligger också tips till cirkelledare, 
information om medlemsutbildningen till deltagarna, och slutligen information om ESF i Malmö 
17-21 september i år. Gör slag i saken! Starta en cirkel och diskutera Europa och avsluta den på 
Europas största demokratiska mötesplats i höst. Än är det inte för sent.  
 
 
5. Ett nytt arbetssätt inom ABF 
ABF har ändrat sina stadgar och infört nya beslutsorgan och möjligheter till ett nationellt 
studieprogram. I den nya konstitutionen finns en förbundsstyrelse och en förbundsstämma med 
lika många ledamöter från medlemsorganisationerna som från ABF-enheterna. Där finns också 
ett verksamhetsråd som tar fram förslag till nationellt studieprogram. Förändringarna betyder att 
ABF-enheterna får större inflytande och att det blir möjligt att fatta bindande beslut på central 
nivå om verksamhet som ska genomföras lokalt. Utifrån förändringarna i de centrala stadgarna 
kommer det att ske en översyn av stadgarna för den regionala och lokala organisationen. 
 
 
6. Förändringar på LO centralt  
Den 1 september införs en ny organisation i LO-huset i Stockholm. Det betyder att enheten för 
facklig utbildning (EFU) upphör som egen enhet. Den kommer istället att ingå i den nya 
Kommunikationsenheten, som blir ansvarig för facklig utbildning, organisation samt 
kommunikation och information. Marie Linder blir enhetens chef. Vi från EFU önskar er en skön 
sommar, tackar för ett gott samarbete och ser med tillförsikt fram emot nya kreativa möten under 
den nya enhetens flagg.  
 
 
Nyhetsbrevet ges ut av LOs enhet för facklig utbildning. Om du har synpunkter eller frågor, vänligen kontakta 
heli.karkkainen@lo.se För att prenumerera på nyhetsbrevet skickar du ett e-postmeddelande till 
listserv@listserv.lo.se med meddelandet "subscribe fackligutbildning" (utan citattecken). Ingen ärenderad behövs. För 
att avsluta prenumerationen skickar du e-post till samma adress men med meddelandet signoff fackligutbildning 
 


