
S R A T
ditt fackförbund

I SLUTET AV MAJ är det dags för SRAT:s förbundsmöte. Ledamö-
terna, utsedda av medlemsföreningarna, ska granska och utvär-
dera de tre gångna årens verksamhet och slå fast de kommande. 
Det är precis så formellt som det låter. Men diskussionerna om 
budget och verksamhetsplaner bottnar, liksom motionerna, från 
föreningarna i kunskap om och förståelse för den vardag som 
medlemmarna befinner sig i. Det kan vi tacka de förtroendevalda 
och medlemmarna för, som delat med sig av sina erfarenheter 
och därmed bidrar till goda beslut. 

Jag är stolt över att leda en demokratisk organisation, där varje 
röst räknas, varje åsikt tas på allvar och allas kunskap värderas. 

Det vill till, förstås, att rösterna hörs, 
att den som har idéer om vad vi ska 
använda vår samlade styrka till också 
delar med sig av dem. Det är då det 
blir som bäst. När förslagen kommer 
från er som tydligast ser behoven på 
arbetsplatserna. Och när argument 
sedan får brytas mot varandra och 
föras vidare i organisationen. Det 
bidrar i hög utsträckning till resultat 

i form av bättre arbetsförhållanden.
Förbundsmötet ger oss ramarna. Men sedan ska de fyllas 

med konkret innehåll, utifrån de ledord som styrt förbundet 
sedan begynnelsen – närhet och medlemsnytta. Och här 
är det ni medlemmar som vet bäst. Så tag chansen och var 
med och påverka! I gengäld lovar vi från centralt håll att 
bidra med bästa medlemsservice och professionellt bemö-
tande, som det anstår en organisation som vår. 

Ta chansen att vara 
med och påverka

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

»Jag är stolt över 
att leda en  

demokratisk  
organisation, där 

varje röst räknas.«

Just  nu...
...konstaterar jag att trots pandemi, osäkerhet och ökad arbetslöshet  
ser framtiden ljus ut för flera av SRAT:s yrkesgrupper.

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!
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