Det brobyggande NYHETSBREVET
NR 6 mars 2020
Anmälan är öppen till Pappers största
ungdomssatsning UNG2020
Vi är så glada att kunna meddela att anmälan till UNG2020 nu
är öppen och ni som är födda 1990 eller senare är välkomna
att anmäla er till detta jätteevent. Ni anmäler er via vår
hemsida www.pappers.se.
Trots Corona-tider och inställd avtalsrörelsen är vi övertygade
om att detta kommer genomföras. Men vi följer utvecklingen
noga och följer myndigheternas rekommendationer. Trösten är ju ändå att NI inte är i risk-eller
målgruppen - såvida ni inte har underliggande sjukdomar.

Vi har skickat brev till arbetsgivaren
Vi vill att alla ni som är födda 1990 och senare, smidigt och lätt ska få ledigt för att komma på denna
fackliga kunskapsfest. Varför vi har skrivit brev och bett om ett samarbete och att underlätta för er
att få ledigt. Det gäller att arbetsgivaren ska planera för er frånvaro. Att skicka brev direkt till
arbetsgivaren har A L D R I G gjorts tidigare så vi hoppas att det tas emot positivt. Mail har fått direkt
till HR-personer och fabrikschefer. Så en vädjan är ute överallt.
För att arbetsgivaren ska ha en positiv inställning har vi även bilagt det preliminära programmet och
då är det punkter som vi måste anta att arbetsgivaren är intresserad av med. Så när ni genom
avdelningens hjälp söker ledigt ska ni söka för facklig utbildning. Är ni under tiden 30/9 -2/10
schemalagda för arbete ersätter Pappers er för förlorad arbetsförtjänst.

Fiberfabriken med Emma Knyckare – sista avsnittet Machokultur
Sista avsnittet handlar om Machokultur-finns den? Hur
macho är egentligen pappersindustrin? Och hur är det att
som ung kvinna arbeta på en så extremt mansdominerad
arbetsplats som ett pappersbruk? Emma Knyckare och
komikern Shanthi Rydwall Menon besöker Ida Samuelsson
på bruket i Munksund utanför Piteå. För att skyffla bark och
prata grabbighet, förändring och framtid.
Via dessa adresser hittar du hela serien Fiberfabriken med Emma Knyckare. För övrigt den människa
som ska leda oss genom jätteeventet i september.
https://open.spotify.com/show/1JVX7e4HJ4srH5M1DAWvZ4
https://podcasts.apple.com/se/podcast/fiberfabriken/id1480308458

Inspelning av filmen Pappersrullen har dragit igång
Inspelningen av filmen Pappersrullen tar vid där Fiberfabriken slutar. Men nu tar
vi fokus från ämnen på pappersbruken och skildrar pappersarbetaren på och
utanför bruket. Från norr till söder besöker vi olika bruk, olika generationer med
lika arbetsliv men kanske annorlunda fritidsintressen. Håll utkik i våra sociala
mediekanaler för lite bakom-scenen-klipp. Filmen Pappersrullen kommer att visa i
sin helhet på Stockholm Waterfront den 30 september.

Vill du som medlem lära dig mer om facket? Beställ vår Medlemshandbok
Ska ni ha en lokal utbildning om facket? Varför inte använda vår
medlemshandbok i kursmaterialet. Fokuset på denna har varit att skriva så
enkelt som möjligt, utan att trassla in sig i svåra ord och begrepp. Det finns- om
man fastnar ändå -en liten ordbok inkluderat. Kort och gott – om ditt
fackförbund Pappers på 35 sidor.
Boken beställs av avdelningarna via Bantorget
kommunikation.lennart@bantorget.com
Ange namn på broschyren (Pappers Medlemshandbok) ♦ Antal ex ni beställer
♦ Leveransadress ♦ Fakturaadress. Lägsta antal att beställa är 50 exemplar
Här är prisexempel på vad det kostar
50 ex 3000 kr ♦150 ex 6200 kr ♦ 300 ex 11 000 kr moms och frakt tillkommer.
Projektgruppens kontaktuppgifter

Pappers Facebooksida

UNG2020-Instagramkonto

Facebooksida för ambassadörer i Pappers

Är du född 1990 eller senare och medlem i Pappers - här anmäler du dig http://www.pappers.se/ung2020

Pauline Hylander – Projektledare på Pappers förbundskontor

