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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 är mer på gång: 

 

Under vecka 11 kommer utvalda domstolar att 

få besök utav några från avdelningsstyrelsen.  

Det är ibland ett tufft klimat ute på domstolarna 

och då behöver vi åka ut för att samtala och 

stötta både medlemmarna och de 

förtroendevalda. 

 

I slutet av april och början på maj besöker vi 

de domstolar som saknar arbetsplatsombud. 

Att vara arbetsplatsombud är ett viktigt 

uppdrag. Det är ni på domstolen som känner 

er arbetsplats bäst av alla.  

 

För att få till ett bra samspel mellan facket och 

arbetsgivaren så och vi ser gärna att det finns 

fackliga representanter från ST på alla 

domstolar i form av arbetsplatsombud. På 

Intranätet och i HR nytt vecka 8 kan man läsa 

mer: 

https://intranatet.dom.se/nyhetshallare/2022/2/

hr-nytt-vecka-8/ 

 

Vi kommer att ha styrelsemöte den 5 - 6 april 

och har ni frågor eller annat ni vill att vi tar upp 

så maila på info@stdomstol.org 

Senast veckan innan behöver vi ha in dessa. 

Välkommen Mars och våren! 

 

Vår avdelningshemsida är under 

omarbetning och får en ny layout från och 

med vecka 17. Vi hoppas att det inte 

kommer att störa er. Det kan komma att bli 

ett nytt sätt att hitta uppgifter som ni söker. 

Ha tålamod, den som väntar på något gott… 

 

Vi vill tipsa om olika evenemang och diverse 

utbildningar. Det finns många bra 

webbinarium att delta i med inriktning på 

olika ämnen. Vissa är inspelade så att man 

kan se dem i efterhand. Anmäl er gärna till 

deras nyhetsbrev. 

 

Ni hittar dem på: 

https://partsradet.se/arbetsomraden/arbetsm

iljo/ 

 

https://www.sensus.se/kurser-och-

evenemang/ 

 

https://www.prevent.se/ 

 

AO-Klubbar: Till sist vill jag påminna om att 

ansöka om pengar för medlemsaktiviteter 

och att köpa synlighetsprodukter inför 

medlemsmötena. Vi har även i år de 

förhöjda beloppen! 

 

Till dig som är förtroendevald: 

 

Kom ihåg att ha årsmöte/medlemsmöte med 

val innan den 31 mars! 

 

Protokoll skickas till arbetsgivaren och till 

info@stdomstol.org 

Mer information med förslag på innehåll i 

protokoll mm: 

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

domstolar/nyheter 
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