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INLEDNING
NFS arbete under 2011 har bedrivits med utgångspunkt dels i de mål och
prioriteringar som togs fram av NFS framtidsgrupp och fastställdes av styrelsen
hösten 2010, dels i verksamhetsplanen för året.
Verksamheten har påverkats av förberedelser inför och uppföljning till EFS
kongress, som hölls i maj 2011, samt av den ekonomiska krisen i Europa. En klar
styrka för NFS medlemsorganisationer har varit den gemensamma samordning
inför EFS vinterskola som man genomförde inom NFS ramar. Under hösten 2011
har NFS arbete präglats av nystart och förnyelse i arbetssätt och organisation, samt
av ett förnyat engagemang i det nordiska samarbetet.

NORDEN
Förnyat nordiskt engagemang
NFS har under hösten 2011 aktivt byggt upp nätverk med nyckelpersoner i det
nordiska samarbetet som en del i NFS ”återinträde” i de nordiska sammanhangen.
NFS generalsekreterare har bland annat haft möten med Nordiska ministerrådet,
ledamöter och politiska grupper i Nordiska rådet, Hallå Norden, Föreningarna
Nordens Förbund samt med Gränshinderforum. NFS nya fokus på mer nordiskt
samarbete har välkomnats av de nordiska institutionerna och fackens synpunkter
på aktuella nordiska frågor efterfrågas alltmer.
Nordiska rådets session i Köpenhamn 1-3 november
NFS deltog i Nordiska rådets 63:e session, som gick av stapeln den 1-3 november i
Köpenhamn. På sessionen diskuterade de nordiska parlamentarikerna bland annat
de öppna nordiska samhällena, gränshinder, östersjöfrågor, finansiell
transaktionsskatt, utrikes- och säkerhetsfrågor, klimatfrågor och ett gemensamt
nordiskt pantsystem med de nordiska statsministrarna, samarbetsministrarna och
utrikesministrarna.
Nordiskt arbetsmarknadsministermöte, Hanaholmen, 21 november
NFS generalsekreterare bjöds in till de nordiska arbetsmarknadsministrarnas årliga
möte, som ägde rum på Hanaholmen i Finland den 21 november 2011. Temat för
mötet var strategier och åtgärder för att förbättra sysselsättningsförutsättningar
för personer med funktionshinder. Förutom en bra möjlighet att framföra fackliga
synpunkter, var mötet en bra arena för att knyta kontakter och synliggöra NFS i det
nordiska samarbetet. NFS kopplade temafrågan till problemen med gränshinder i
Norden och lyfte den nordiska kollektivavtalsmodellen på mötet.
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Nordiska arbetsmarknaden och gränshinder
Finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2011 var aktivt på
arbetsmarknadsområdet under hösten. Den 12 oktober anordnades en nordisk
trepartskonferens om organisering av arbetstiden och arbetsflexibilitet i
Helsingfors, där flera nordiska fackliga representanter deltog. En NFS-representant
deltog också i en nordisk workshop om arbetsmiljö och arbetskarriär i Helsingfors,
29-30 november.
NFS generalsekreterare var en av huvudtalarna på konferensen Tillväxtpotential –
varför Norden inte har råd med gränshinder, som anordnades i Sveriges Riksdag
den 30 november av Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Konferensen
belyste vilken outnyttjad potential som finns i det nordiska samarbetet, med fokus
på tillväxthämmande regelverk mellan länderna.
Norges ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet 2012
Norges regering tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1 januari 2012.
I samband med norska regeringens förberedelser inför ordförandeskapet fick NFS, i
samarbete med de norska medlemsorganisationerna, möjlighet att bidra med
konkreta inspel och initiativ. Flera av dessa togs in i ordförandeskapsprogrammet,
som ligger väl i linje med de nordiska fackliga prioriteringarna för 2012. Under sitt
ordförandeår fokuserar Norge på utvecklingen av en hållbar välfärdsstat i ett
nordiskt perspektiv. NFS välkomnade särskilt att Norge i ordförandeprogrammet
poängterade att samarbetet med arbetslivets parter är centralt.

ÖSTERSJÖSAMARBETET
BASTUN
Fram till juni 2011 delade de tre norska centralorganisationerna på
ordförandeskapet i BASTUN. Samordförandeskapet, som LO Norge hade
huvudansvaret för att koordinera, fungerade väl. Det norska ordförandeskapets
sista möte hölls i Riga den 12 april 2011 med temat energi- och klimatfrågor.
Tyskland tog över ordförandeskapet i BASTUN den 1 maj 2011. För samordningen
svarar DGB Nord i Hamburg. Det tyska ordförandeskapets program godkändes på
BASTUNs vårmöte den 12 april i Riga. Det tyska ordförandeskapets första möte
hölls i Berlin i oktober 2011 och mötets huvudfråga var den europeiska skuldkrisen.
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Fackets visionsarbete
Det norska BASTUN-ordförandeskapets viktigaste mål var, att organisationen skulle
anta en facklig vision för Östersjöområdet (Trade Union Vision 2020 for the Baltic
Sea Region). Det visionsarbete som inleddes våren 2009 slutfördes i och med att
visionsdokumentet antogs på BASTUNs möte i Riga den 12 april 2011. I
visionspapperet definierar man tre långsiktiga innehållsmässiga helhetsmål för den
fackliga rörelsen:
1. att förstärka den fackliga rörelsen genom att prioritera bland annat
organisering och respekt för de fackliga rättigheterna,
2. att förstärka den sociala dialogen,
3. att arbeta för en hållbar ekonomisk och social utveckling i Östersjöområdet.
”Baltic Sea Labour Network”-projektet (BSLN)
BSLN-projektet avslutades i slutet av 2011. Projektets EU-finansiering går ut vid
utgången av januari månad 2012. Projektets slutkonferens hölls i Hamburg den 1416 november 2011.
NFS Östersjöfond
Genom NFS medverkan i BSLN-projektet, kommer organisationen att disponera ca
100 000 -150 000 EUR. NFS styrelse beslutade i maj 2010 att ungefär 2/3, eller den
del som avser NFS lönekostnader, skulle avsättas i en särskild solidaritetsfond, för
att bidra till en starkare facklig rörelse i Baltikum. Presidiet antog i december 2011,
på mandat från styrelsen, principerna för NFS östersjöfond.
Östersjöfonden ska användas till syften som stödjer NFS östersjöprioriteringar,
nämligen att: (1) Stärka de fackliga rättigheterna i länderna kring Östersjön och
solidariskt stödja deras fackliga rörelser i kampen för att höja organisationsgraden;
(2) Stärka det fackliga inflytandet genom att utveckla den sociala dialogen i de
respektive länderna; (3) Underlätta och utveckla arbetskraftens rörlighet i
Östersjöregionen samtidigt som det säkerställs att alla löntagare tillförsäkras lika
rättigheter och att ökad rörlighet inte blir ett verktyg för att skapa en press nedåt
på löner och arbetsvillkor.
BASTUNs alla organisationer och deras förbund i Baltikum, Polen och Ryssland kan
söka projektmedel från Östersjöfonden för att genomföra konkret verksamhet eller
projekt som stödjer prioriteringarna ovan. Även BASTUNs nordiska och tyska
organisationer och deras förbund kan söka projektmedel tillsammans med någon
av organisationerna i Baltikum, Polen eller Ryssland. NFS kansli tar emot
ansökningar och förbereder förslag till NFS presidium eller styrelse, som fattar
beslut om ett eventuellt stöd.
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Industrianställda i Norden (Nordic-IN), Nordiska transportarbetarefederationen
(NTF) och Nordiska unionen för hotell-, café- , catering- och restauranganställda
(NU HRCT) sökte pengar från fonden för projektet BOA – Baltisk
Organiseringsakademi för verksamhetsåret 2012. NFS presidium beslutade i
december 2011 att stödja projektet med 10 000 EUR.
Östersjöområdets Forum för social dialog
I samband med BSLN-slutkonferensen organiserades även ett grundande möte för
Östersjöområdets Forum för social dialog (Forum for Social Dialogue in the Baltic
Sea Region).
Tanken är att Forumets verksamhet skall basera sig på ett årligt rundabordsmöte
(Annual Round Table), som skall samla representanter för de fackliga
centralorganisationerna, arbetsgivarsidan och regeringarna (CBSS) samt
parlamenten (BSPC) i Östersjöområdet. Önskemålet är att arbetsministrarna skulle
representera CBSS. CBSS har meddelat att de kan ansvara för forumets sekretariat.
Östersjöstaternas råd (CBSS) & Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC)
Östersjöparlamentarikernas 20:e konferens ordnades den 28-30 augusti 2011 i
Helsingfors. BASTUN/NFS deltog på konferensen. Konferensens huvudteman var
grön tillväxt, havspolitiken och den civila säkerheten. Därutöver diskuterade man
framtiden för Östersjöområdets parlamentarikersamarbete.

EUROPAUTSKOTTET OCH EFS
I NFS Europautskott deltar NFS kansli, medlemsorganisationernas internationella
sekretariat samt personal från de nordiska organisationernas Brysselkontor.
Utskottets uppgift är att i förväg diskutera EFS dagordning, och att i de frågor där
organisationerna anser det nödvändigt koordinera det gemensamma nordiska
arbetet inom EFS för att kunna påverka EFS strategi och politik. Därtill bereder
Europautskottet också olika EU/EES-frågor inför NFS styrelse.
EFS kongress 16-19 maj
EFS höll kongress i Aten den 16-19 maj 2011. Bernadette Ségol valdes till EFS
generalsekreterare. Även nya konfederala sekreterare valdes. Svenska Veronica
Nilsson valdes till konfederal sekreterare, och har fått ansvar för bland annat inre
marknaden, tjänster i allmänhetens intresse, arbetsrätt, fria rörligheten,
skattefrågor, smart reglering och ekonomisk styrning tillsammans med
generalsekreteraren. Ségol och Nilsson hade båda nominerats av NFS
medlemsorganisationer.
2012-04-24
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Aten-manifestet, ett kort dokument med 20 punkter som sammanfattar EFS
verksamhet under nästa period, antogs på kongressen. Dokumentet tar sats i den
ekonomiska krisen, och menar att den generella åtstramningspolitiken ger negativa
konsekvenser i form av nedåtpress på löner, pensioner, sociala utgifter och
levnadsstandard. EFS kommer bland annat att verka för fortsatta självständiga
kollektivavtalsförhandlingar, större fackligt inflytande och lägre arbetslöshet.
Under kongressen antogs även Strategy and Action Plan 2011-2015. En stor del av
dokumentet tar upp den ekonomiska krisen och EFS förslag på åtgärder, främst en
finansiell transaktionsskatt och införandet av eurobonds, men också ett förslag om
ett investeringsprogram om 1% av BNP för att tackla ungdomsarbetslöshet och
grön omställning. EFS slår också fast att koordinering av
kollektivavtalsförhandlingar är upp till den fackliga rörelsen, och ingen annan.
Frågor på EFS dagordning 2011
Minimilöner: Under 2011 aktualiserades frågan om europeiska minimilöner på EFS
dagordning. Frågan var uppe på kongressen i maj och diskussionen fortsatte sedan
under månaderna därefter i EFS styrelse, vilket ledde fram till EFS Vinterskola i
februari 2012. Under hösten arbetade NFS och medlemsorganisationerna intensivt
med frågan om minimilöner (se vidare under ”Nordiska förberedelser inför EFS
Vinterskola”).
Ekonomisk styrning: Under 2011 upptogs EFS dagordning alltmer av ekonomiska
frågor. Trojkan, bestående av ECB, IMF och kommissionen, blev ett upprepat
begrepp. Centralt på EFS dagordning stod frågan om hur den fackliga autonomin
och förhandlingsmandatet kan bevaras, när ECB, IMF och kommissionen
gemensamt kräver minskade lönekostnader och försämrade villkor för
arbetskraften som villkor för nödlån och annan ekonomisk hjälp till de krisdrabbade
länderna. Förslag från EFS som hördes var bland annat minimilöner, erga omnes,
bättre samordning mellan de fackliga organisationerna och ökad solidaritet. Under
2011 utmynnade dock dessa förslag inte i någon konkret verksamhet, utan endast
uttalanden från organisationen. Flera organisationer i EFS ordnade strejker
nationellt för att påvisa de negativa konsekvenserna av åtstramningarna.
Nordiska förberedelser inför EFS vinterskola
NFS samordnade de nordiska förberedelserna inför den så kallade Vinterskolan (EFS
toppmöte), som hölls i februari 2012 med fokus på en gemensam europeisk
arbetsmarknad och minimilöner. De nordiska organisationerna hade förberett sig
genom eget arbete, samordning i styrelsen, presidiet och i Europautskottet, samt
genom att NFS anordnat ett seminarium om minimilön baserat på FAFOs rapport
om minimilöner i Norden och Europa. LO-organisationerna i Norden hade gett
FAFO utredningsuppdraget. Europautskottet bjöd in Jorge Cabrita från EuroFound
och Gabriele Bischoff från DGB till sitt möte i Bryssel den 6 december 2011, för att
höra om deras perspektiv på minimilöner. Bernadette Ségol bjöds in till NFS
2012-04-24
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styrelsemöte den 16 november och höll även ett informellt möte med alla nordiska
ordföranden vid samma tillfälle.
De nordiska organisationerna hade under 2011 således skapat sig en gemensam
plattform inför Vinterskolan och efter höstens förberedelser uppfattades Norden
som mycket enade i sitt motstånd mot en europeisk minimilön, som riskerar att
underminera den nordiska kollektivavtalsmodellen. De gemensamma nordiska
insatserna gjorde att EFS tog intryck och valde att ändra sin strategi gällande
minimilöner.
Europautskottets möten
Europautskottet höll under 2011 fyra möten i Bryssel inför EFS-styrelsemöten, samt
två möten i Stockholm. Vid vårens möte träffade utskottet bland annat
representanter för de nordiska yrkessekretariaten och NFS kandidat till posten som
konfederal sekreterare i EFS, Veronica Nilsson. Jens Bundvad från Industrianställda i
Norden (IN) deltog också på mötet för att informera om arbetet i expertgruppen
för transnationella förhandlingar på företagsnivå. Det utvidgade
Europautskottsmötet i Stockholm under hösten behandlade främst frågan om
minimilöner och det nordiska förberedande arbetet inför EFS vinterskola 2012,
liksom det sista Europautskottsmötet i Bryssel i december 2011.
Under hösten 2011 tog NFS kansli initiativ till ett informellt nätverk mellan Nordbor
i internationella fackliga organisationer i Bryssel. Ungefär 15 Nordbor med bas i
olika fackliga organisationer i Bryssel bjöds in till att träffa NFS Europautskott under
avslappnade former, efter mötet den 6 december. Sju personer anmälde att de
gärna ville komma. Syftet med det informella nätverket var att skapa nya
kontaktytor mellan de internationellt fackligt aktiva i Bryssel och deras kollegor i
Europautskottet.

NFS STRATEGIGRUPP
NFS strategigrupp tillsattes av styrelsen i slutet av 2010, på förslag från NFS
framtidsgrupp. Gruppen, som främst består av generalsekreterare och chefer för
medlemsorganisationernas internationella avdelningar, fördjupar sig i NFS
prioriterade områden och har till viss del fått rollen som ett beredande organ till
presidiet och styrelsen.
Strategigruppens första möte hölls i maj 2011 och fokuserade på Nordenfrågor,
som en förberedelse inför styrelsens strategiska Nordendiskussion vid höstmötet
2011. Gunnar Wetterberg, historiker och samhällspolitisk chef på Saco,
presenterade sin vision om Förbundsstaten Norden och Johan Lindblad,
seniorrådgivare på generalsekreterarens kontor i Nordiska ministerrådet (NMR),
redogjorde för NMRs arbete med gränshinder i Norden.
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Temat för det andra mötet, som hölls i oktober 2011, var NFS östersjöarbete. Syftet
var främst att förbereda presidiets och styrelsens diskussion om östersjöfrågor,
baltiska organiseringsakademin och förslaget till ett baltiskt trepartsforum. Mötet
löste upp många ”knutar” i NFS östersjöarbete och visade tydligt på nyttan av
strategigruppens möten.

NFS ARBETSGRUPPER
NFS arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet
Arbetsgruppen för arbetskraftens rörlighet fick i uppdrag av NFS styrelse att ta fram
en statusrapport om arbetskraftens rörlighet före sommaren 2011. Rapporten, som
presenterades vid NFS styrelsemöte hösten 2011, består av två delar. Huvuddelen
behandlar trender och gemensamma problemområden i Norden, innovativa
lösningar, gemensam analys och konkreta förslag på frågor som NFS kan driva.
Rapportens bilagor innehåller landsrapporter som behandlar
arbetskraftsinvandringen till varje land i siffror (inom EU/EES och från tredje land),
nya institutioner som bidrar till social dumpning, tilltag för att begränsa social
dumpning och insatser i medlemsförbund för att rekrytera arbetsinvandrare som
medlemmar, samt erfarenhet av gränsöverskridande fackligt medlemskap.
Arbetsgruppen höll tre möten under 2011.
NFS klimatgrupp
NFS klimatgrupp återupptog sitt arbete under början av 2011. Vid styrelsens
sammanträde i april 2011, fick gruppen mandat att inrikta sig på klimatfrågan och
konkurrenskraft, samt på fackets roll i utvecklingen av en grönare ekonomi, grönare
tillväxt och grönare jobb. Det konkreta arbetet i gruppen med dessa frågor kom
dock inte igång förrän i början av 2012.
När de nordiska statsministrarna möttes i 2011 års Nordiska Globaliseringsforum
den 31 oktober i Köpenhamn stod grön tillväxt högst på dagordningen. Inför mötet
skickade NFS ett brev till Globaliseringsforum genom det finska ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådet och NMR:s generalsekreterare med NFS 10-punktsprogram
om klimat och sysselsättning. I brevet framhölls vikten av att arbetsmarknadens
parter involveras i Nordiska ministerrådets diskussioner och initiativ om hur tillväxt,
sysselsättning, grön miljöpolitik och minskade klimatutsläpp ömsesidigt kan stödja
varandra och inte ses som motstridiga mål i den ekonomiska politiken.
NFS kollektivavtalsgrupp
Den arbetsgrupp som tillsattes för att bidra till färdigställandet av ett dokument om
”kollektivavtal och konkurrenskraft” som styrelsen beslutat om, sammanträdde i
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mitten av februari. Utkast till rapport förelades styrelsen den 6 april men antogs
inte.
NFS stadgegrupp
NFS stadgegrupp tillsattes av styrelsen våren 2011 för att – utifrån NFS
framtidsrapport – se över NFS stadgar. I stadgegruppen, som leds av Sture Nordh,
har det funnits en bred samsyn kring den huvudsakliga inriktningen för
stadgerevisionen. NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat skall förtydligas och
stadgarna skall moderniseras. Utan att göra stadgarna för detaljerade, skall även
frågor kring rollfördelning, ansvar och tvistelösning tas upp. Stadgegruppen
sammanträdde tre gånger under 2011 och lägger fram konkreta
stadgeändringsförslag under våren 2012.

NFS OCH DE NORDISKA BRANSCHFEDERATIONERNA
I linje med framtidsgruppens slutsatser, har NFS under hösten 2011 eftersträvat att
bygga upp nära kontakter med de nordiska branschfederationerna för att
åstadkomma ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och så långt möjligt uppnå ett
enhetligt agerande i för de nordiska löntagarna viktiga frågor. Europautskottet höll
ett möte med de nordiska branschfederationerna under våren och NFS kansli bjöd
in branschorganisationerna till ett möte i oktober. Dessutom ägde individuella
möten rum med flera av branscherna.

TUAC, ILO, IFS OCH ANNAT INTERNATIONELLT SAMARBETE
TUAC: NFS beslutade vid styrelsemötet i Reykjavik den 6 april att stödja TUACs
projekt för implementering av OECDs guidelines för multinationella företag och hur
dessa kan användas för fackliga mål. Totalt handlar det om 100 000 EUR under en
treårsperiod och första utbetalningen gjordes under 2011. Det beslutades att
medel till att finansiera TUAC-projektet skulle tas från NFS kapital och inte som
tidigare, när NFS bidragit till TUAC-projekt, genom att alla organisationer bidrar
enligt en fördelningsnyckel.
ILO: Under NFS styrelsemöte i Hamburg den 16 november uttalade de nordiska
fackliga centralorganisationerna sitt stöd för Guy Ryders kandidatur till posten som
generaldirektör för ILO. Kandidaterna ska presenteras i mars 2012, och ny
generaldirektör väljs i juni 2012. Guy Ryder var tidigare generalsekreterare för ITUC.

MEDLEMSORGANISATIONERNAS KONGRESSER 2011
Under året har TCO, Akava, FFC/SAK, Saco (extra) och LO Danmark haft kongress.
Generalsekreteraren deltog i dessa. Dessutom har YS och Unio haft sina årliga
konferenser och ASI sitt årsmöte.
2012-04-24
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STYRELSEN 2011
Styrelsen har under året haft två ordinarie sammanträden:
6 april
16 november

Island
Tyskland

Styrelsens ledamöter 2011
LO Danmark
FTF Danmark
AC Danmark
FFC/SAK Finland
STTK Finland
Akava Finland

SIK Grönland
ASI Island
BSRB Island
LO Norge
YS Norge
Unio Norge
LO Sverige
TCO Sverige

Saco Sverige

Harald Børsting
Lizette Risgaard
Bente Sorgenfrey
Kent Petersen
Erik Jylling
Martin Teilmann
Lauri Lyly
Matti Huutola
Mikko Mäenpää
Antti Rinne
Matti Viljanen (t.o.m. maj)
Sture Fjäder (fr.o.m. maj)
Heikki Kauppi
Jess G. Berthelsen
Gylfi Arnbjörnsson
Elín Björg Jónsdóttir
Roar Flåthen, NFS vice ordförande
Gerd Kristiansen
Tore Eugen Kvalheim
Jorunn Berland
Anders Folkestad
Lisbeth Normann
Wanja Lundby-Wedin
Ulla Linqvist
Sture Nordh (t.o.m. maj)
Eva Nordmark (fr.o.m. maj)
Christer Romilson (t.o.m. maj)
Helena Johanson (fr.o.m. maj)
Anna Ekström, NFS ordförande (t.o.m. maj)
Richard Malmborg, NFS ordförande (maj-augusti)
Göran Arrius, NFS ordförande (fr.o.m. september)
Anitha Wijkström

ORDFÖRANDEMÖTEN 2011
Under året har två ordförandemöten hållits, den 6 april i samband med NFS
styrelsemöte i Reykjavik och den 16 november i samband med styrelsens möte i
Hamburg.
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PRESIDIET 2011
NFS presidium har under året hållit fyra protokollförda sammanträden.
Presidiet har bestått av:

Anna Ekström, Saco (ordförande t.o.m. maj)
(Åke Zettermark fick mandat att företräda
Saco i presidiet under juni-augusti)
Göran Arrius, Saco (ordförande fr.o.m.
september)
Roar Flåthen, LO Norge (vice ordförande)

Harald Børsting, LO Danmark

Mikko Mäenpää, STKK

Gylfi Arnbjörnsson, ASI

Anders Nordström (generalsekreterare
t.o.m. augusti)

Loa Brynjúlfsdóttir (tf generalsekreterare
augusti-november, generalsekreterare
fr.o.m. november)

REVISORER 2011
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Nils-Erik Hagsten
Arto Kuusiola
Jenny Bodell Hagberg

Auktoriserad revisor
FFC/SAK Finland
TCO Sverige
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NFS SEKRETARIAT 2011
Anställda vid NFS sekretariat har under 2011 varit:
Anders Nordström (t.o.m. augusti), Eva Carp, Loa Brynjulfsdottir, Marianne Muona
(t.o.m. augusti), Mika Domisch (fr.o.m. augusti) och Maria Noleryd (fr.o.m.
oktober).
NFS sekretariat har fått en nystart under hösten med ny personalstyrka och nya
grepp på verksamheten. Den geografiska uppdelningen på kansliet mellan
handläggare för olika geografiska områden har luckrats upp för att integrera de
frågor som NFS arbetar med bättre i varandra, samt för att utnyttja kansliets
begränsade resurser på ett optimalt sätt.
Kommunikationen med medlemsorganisationerna har stärkts genom bland annat
regelbundna nyhetsbrevutskick och löpande dialog. Under årets slut ställde NFS i
ordning ett nytt sammanträdesrum i NFS lokaler för att kunna hålla arbetsgruppsoch utskottsmöten – och därmed göra det mer naturligt för våra
medlemsorganisationer att besöka sekretariatet.
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NFS MEDLEMSORGANISATIONER 2011
Landsorganisationen i Danmark (LO)
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
Akademikernes Centralorganisation (AC)
Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC/SAK)
Finlands Tjänstemannacentralorganisation (STTK)
Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava)
Samtak
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)
Althýdusamband Íslands (ASÍ)
Bandalag Starfsmanna Ríkis og Bæja (BSRB)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)

MEDLEMSORGANISATIONERNAS MEDLEMSANTAL
LO Danmark
FTF
AC
FFC
STTK
Akava
Samtak
SIK
ASI
BSRB
LO Norge
YS
Unio
LO Sverige
TCO
Saco

954.654
356.763
141.225
749.827
386.352
385.103
5.000
96.722
19.000
865.392
218.105
226.915
1.346.756
962.629
457.449

NFS medlemsorganisationer hade under 2011 knappt 7,2 miljoner betalande
medlemmar. Det totala antalet medlemmar (inklusive studenter och pensionärer)
är drygt 8,7 miljoner.
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MEDLEMMAR I BALTIC SEA TRADE UNION NETWORK (BASTUN)
LO Danmark
FTF, Danmark
EAKL, Estland
TALO, Estland
FFC/SAK, Finland
STTK, Finland
Akava, Finland
DGB, Tyskland
LBAS, Lettland
LPSK, Litauen
LP ”SOLIDARUMAS”, Litauen
LDF, Litauen
LO Norge
YS, Norge
Unio, Norge
NSZZ Solidarnosc, Polen
All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), Polen
FNPR, Ryssland
VKT, Ryssland
LO Sverige
TCO, Sverige
Saco, Sverige
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NFS-MÖTEN OCH MÖTEN SOM NFS SEKRETARIAT DELTAGIT I 2011
9-10 februari
16 februari
18 februari
23 februari
4 mars
7 mars
8-9 mars
22 mars
30 mars
31 mars
5-6 april
12 april
20 april
27 april
3-6 maj
6 maj
10-12 maj
16-19 maj
23 maj
25 maj
27 maj
6-8 juni
20 juni
21 juni
27 juni
27 juni
28-29 juni
28-30 augusti
30 augusti
5 september
13 september
16 september
26-28 sep
30 september

4-5 oktober
6 oktober
11 oktober
11 oktober
13 oktober

BSLN Facilitator Team
NFS kollektivavtalsgrupp
NFS arbetsgrupp – arbetskraftens rörlighet
NFS Klimatgrupp
Möte med Friedrich Ebert Stiftung
NFS Europautskott
EFS styrelse
NFS presidium
BSLN Facilitator Team
BSLN Steering Committee
NFS styrelsemöte
BASTUN vårmöte
BSLN research group
NFS Europautskott
BSLN partner meeting
NFS arbetsgrupp – arbetskraftens rörlighet
TCO kongress
EFS kongress
TUAC plenarsession
Akavas kongress
NFS strategigrupp
SAK/FFC kongress
NFS arbetsgrupp – arbetskraftens rörlighet
NFS presidium
LO Norge Brysselkontor – jubileumsseminarium
NFS Europautskott
EFS styrelsemöte
CBSS konferens
NFS stadgegrupp
Möte med Industrianställda i Norden
NFS utvidgade Europautskott
EU-kommisisonen – Seminarium om den inre
marknaden och arbetstagarnas rättigheter
BSLN Steering committee
Möte med Roar Flåthen, LO Norge
Möte med Anders Folkestad, Unio
Möte med Tore Eugen Kvalheim, YS
BASTUN höstmöte
NFS strategigrupp
Möte med Göran Arrius, Saco (ny NFS
ordförande)
Möte med Per Hilmersson, LO/TCO/Saco
Brysselkontor
NFS presidium

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Videolänk
Helsingfors
Helsingfors
Reykjavík
Riga
Videolänk
Bryssel
Hazenwinkel
Köpenhamn
Stockholm
Aten
Paris
Helsingfors
Stockholm
Tammerfors
Videolänk
Videolänk
Bryssel
Bryssel
Bryssel
Helsingfors
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
St. Petersburg
Oslo

Berlin
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Videolänk
2012-04-24
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18 oktober
18 oktober
19-20 oktober
24 oktober
26 oktober
27 oktober
31 okt-1 nov
1 november
1-3 november
7 november
10 november
14-16 nov
15-16 nov
21 november
24 november
28 november
30 november
30 november
1 december

6 december
6 december
7-8 december
12 december
13 december
15 december
16 december

Möte med de nordiska Brysselkontoren
NFS Europautskott
EFS styrelsemöte
NFS stadgegrupp
Möte med NORDIC IN:s avtalspolitiska nätverk
Möte med de nordiska branschorganisationerna
LO Danmarks kongress
Möte med Sekretariatet för Nordiska
ministerrådet
Nordiska rådets 63:e session
TUAC plenarsession
Genéveskolan, Runö – jubileumskonferens
BSLN final conference
NFS styrelsemöte
Möte med de nordiska
arbetsmarknadsministrarna
Möte med Eva Nordmark, TCO
Konferens om den europeiska arbetsmarknaden
och vägen ut ur krisen (LO Danmark, FTF och AC)
Nordiska ministerråds konferens om gränshinder i
Norden
Svenska regeringens hearing om Östersjöstrategin
Möte med Sture Fjäder, Akava
Möte med Lauri Lyly, SAK/FFC
Möte med Mikko Mäenpää, STTK
Möte med nordiska representanter i europeiska
fackliga organisationer
NFS utvidgade Europautskott
EFS styrelsemöte
Möte med Ole Norrback, Gränshinderforum
NFS presidium
NFS stadgegrupp
Möte med Samak

Bryssel
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Ålborg
Köpenhamn
Köpenhamn
Paris
Runö
Hamburg
Hamburg
Hanaholmen
Stockholm
Köpenhamn
Stockholm
Stockholm
Helsingfors

Bryssel
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Videolänk
Stockholm
Stockholm
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