
 

Välkommen till
Pendelklubben

PENDELKLUBBEN



Med dig blir vi
ännu starkare

Arbetar du inom Pendeln?
Då är Seko fackförbundet för dig.

Lite om Seko Pendelklubben
Seko Pendelklubben har ca 620 medlemmar. Det rör sig
huvudsakligen om tågvärdar, stationsvärdar, städpersonal och
fordonsvårdare inom pendelverksamheten. Antalet
förtroendevalda inom klubben är ca 50 stycken. Dessa utses vid
vårt årsmöte i slutet av februari.
 
Behövs fackföreningar idag?
I takt med att välfärden i samhället urholkas allt mer så är det
viktigare än någonsin att vara medlem i facket. Klimatet har
hårdnat och det blir vanligare att arbetsgivare försöker lösa
problem på arbetsplatsen genom uppsägningar.
Vi jobbar dessutom i en verksamhet som är utsatt för offentlig
upphandling och ägarbyten. Varje sådant tillfälle innebär risk
för att våra anställningsvillkor dumpas. Det krävs enighet och
en stark fackförening för att stå emot.
En fackförenings styrka beror helt och hållet på antalet anslutna
och hur aktiva dessa är. Låg anslutningsgrad och facklig
splittring gynnar alltid arbetsgivarsidan.
 
Klubbens viktigaste uppgifter
• Att sluta kollektivavtal, förhandla löner och se till att
arbetsgivaren följer de avtal och överenskommelser som
slutits.
• Att förhandla för enskilda medlemmar när de har problem
med arbetsgivaren.
• Att göra så många medlemmar som möjligt delaktiga i
klubbens verksamhet.
• Att verka för att pendeln hålls samman i en verksamhet/
företag.



Medlemsaktiviteter
Det lönar sig att vara med i Seko.
Här är lite vad vi gör för
medlemmarna:

Medlemsmöten
Varje år hålls, förutom årsmötet, minst tre ordinarie
medlemsmöten. Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.
Vid behov håller klubben även extra medlemsmöten som som
vänder sig till de olika yrkesgrupperna.
 
Medlemsutbildningar
Pendelklubben håller ett antal interna utbildningar i fackets
grunder varje år. På våra utbildningar tar vi upp saker som
berör dina rättigheter som anställd, vårt lokala kollektivavtal,
turlistor och annat som berör situationen på pendeln. Även våra
populära kurser i försäkringar och pensioner hålls regelbundet.
 
Utflykter och familjedagar
Varje år genomförs ett antal aktiviteter. Det kan handla om
stadsvandringar till Kolmårdenresor. Hör av dig till
klubbstyrelsen om du har förslag på aktiviteter som klubben
kan göra.
 
Medlemsmiddagar och ålandsresor
Efter våra medlemsmöten arrangeras ofta middagar på någon
närliggande restaurang, och julbord i december. Varje år görs
två resor till Åland med medlemsmöten ombord.



Kontakt,

Seko Pendelklubben:

Kom och besök

expeditionen:

MTR City,

Klarabergsviadukten 49

Öppet alla vardagar

9-15

Telefon:

073-4848196

E-post:

seko.pendelklubben

@gmail.com

Hemsida:

sekopendelklubben.com

Klubbpolicy
 
Förutom de stadgar som finns inom Seko så har

Pendelklubben sedan 2003 en speciell klubbpolicy

som beslutas av medlemmarna varje årsmöte.

Det handlar dels om vilken linje klubben ska följa i

övergripande frågor, dels om frågor som rör

medlemsdemokrati och förtroendevaldas

rättigheter och skyldigheter. Nedan följer punkter

ur klubbpolicyn:

• Klubben ska verka för att pendelverksamheten

inte splittras upp mellan olika företag. Ett företag,

en arbetsgivare för hela pendeln.

• Viktigare besult ska tas direkt på medlemsmöten.

Det är styrelsens uppgift att förklara så att alla

förstår vad frågan handlar om.

• Ingen förtroendevald får jobba fackligt på heltid.

• Ingen förtroendevald har mandat att på egen

hand sluta avtal med arbetsgivaren. Ett sådant

avtal är ogiltigt


