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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: 
 

Vi sitter med förberedande lönearbete och 

arbetar fram en kommande löneinformation till 

er AO (minst 2 AO på domstolen) ute på 

domstolarna. Vi hoppas kunna genomföra 

dessa lönekonferenser under januari 2022. 

 

Vi hade en SO konferens den 5 oktober för 

skyddsombuden där vi pratade om uppdraget, 

utbildningar, skyddsronder, nätverk för SO och 

6 6A anmälan. Blev en dag med blandade 

ämnen och bra diskussioner. 

 

Vi har startat upp en grupp på Facebook,som 

skyddsombuden kan nätverka inom. Det är SO 

Emilia Gustafsson på Lycksele tingsrätt som 

skapat denna. Ni valda skyddsombud som vill 

deltaga, hittar den under: Skyddsombud inom 

Sveriges Domstolar. 

 

Här hittar ni olika evenemang för alla 

medlemmar. Hälsa och yoga finns också i 

kalendern, så passa på att anmäla er: 

 

Hitta evenemang | ST 

 

 

Vi uppmärksammar: 
 

Fackförbundet STs arbetsmiljövecka! 

Varje år genomför STs regionala råd en 

rad evenemang för att uppmärksamma 

EU:s arbetsmiljövecka. Detta är öppet 

för alla medlemmar. Gå in och anmäl 

er: 

Fackförbundet STs arbetsmiljövecka 

2021 

 

Skyddsombudens dag 27 oktober! Gå 

in och anmäl dig: 

Skyddsombudens dag | ST 

 

Missa inte - Höstkampanj! 

Vår extra satsning på värvning av 

medlemmar i oktober kommer att gälla 

hela året ut. Med start den 1 oktober, 

så kan både den som värvar och den 

som blir värvad få ett SuperPresentkort 

på 300 kr. Ni mailar info@stdomstol.org 

med information om vem du har värvat, 

max 3 personer per värvare. 

Presentkorten skickas ut när 

bekräftelsen från medlemsregistret 

inkommit till oss. 

Till dig som är förtroendevald: 

 

Vi har nästa digitala styrelsemöte den 20 

oktober 2021. Hör av er om det är något som 

ni vill att vi tar upp på detta möte 

 

Anmälan till Ombudsmötet den 16-17 

november 2021 är nu stängd och handlingar 

kommer inom kort att skickas ut. 

 

Ny som AO eller SO? Ni hittar mycket 

information på vår hemsida: 

Arbetsmaterial | ST 
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