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Här hittar ni oss: 

Följ oss på Facebook: ST inom Sveriges domstolar 

Ni når oss i styrelsen på: 077- 410 22 33  

Eller per mail: info@stdomstol.org 

 

Vad har hänt sedan sist: 

 

Vårt lokala avtal blev klart och arbetet för er 

lokal-lokala har börjat ute på domstolarna. Ni 

som har 0 - 1 arbetsplatsombud ska ha med er 

någon från avdelningsstyrelsen på de 

förberedande samtalen. Kontakt med dessa 

domstolar är tagna. Är ni 2 AO eller har klubb 

så har ni fullt mandat att sitta på dessa samtal 

med arbetsgivaren.  

 

Det pågår ”digitala kvartsamtal” med alla 

arbetsplatsombud. Har man inget sådant så 

kontaktas skyddsombudet. En liten 

avstämning om hur ni har det ute på 

domstolarna mm. 

 

Januari kom och gick – Välkomna till 

februari! 

 

Diverse information: 

 

Vi har ökat upp summorna för 

värvnings-och synlighetsprodukterna 

som ert AO kan beställa. 

https://st.org/sites/default/files/attachme

nt_local/varvningsprodukter_2021.pdf 

 

(Ni som inte har AO kan kontakta oss, 

så hittar vi en lösning. Ni hittar vår mail 

nedan.) 

 

Ni kan också ansöka om pengar till en 

medlemsaktivitet med fackligt inslag. 

Fyll i en ansökan som ni hittar på vår 

hemsida: https://st.org/st-inom-

sveriges-domstolar/arbetsmaterial 

  

Är du ny som AO eller är sugen på att 

ta ett förtroendeuppdrag som AO? Ni 

hittar information här på vår hemsida: 

https://st.org/st-inom-sveriges-

domstolar/arbetsmaterial 

 

Ta hand om er! 

 

Till dig som är förtroendevald: 

 

Val av SO – skyddsombud: Det är dags att 

välja nytt eller välja om era skyddsombud. De 

väljs under en period på 3 år. Detta val ska 

vara gjort innan den 31 mars 2021! 

 

Lite information för skyddsombud/nytt SO 

eller dig som är lite sugen på ett 

förtroendeuppdrag som SO: https://st.org/st-

inom-sveriges-domstolar/arbetsmaterial och 

se under rubriken skyddsombud. 

 

 

Utbildningar för förtroendevalda: 

https://st.org/utbildning-

evenemang/webbinarier-fortroendevalda 
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