
Avslutningsanförande av vice distriktsordförande Birgitta Almroth 

vid LO-distriktet i Skånes årsmöte den 20-21 april 2017 

Kamrater! 

Det faller på min lott att avsluta mötet och tacka för era insatser. Tack för 

dessa två dagar.  

Ett stort tack till våra utställare och gäster. Det är viktigt för LO-förbunden 

att ni är med oss dessa dagar.  

Och vi är tacksamma över att ni är beredda att lägga er tid på oss. Ni är 

värdefulla delar i skånska arbetarrörelsens sammanhållning och styrka. 

Distriktsstyrelsen vill också rikta ett stort tack till mötesordförandena. 

Susanne Jenzinger från Handels och Preben Widerberg från Kommunal. 

Ni har väglett oss, hållit koll på oss, sagt till oss när ni inte tycker vi gjort 

rätt – och ni har roat oss.  

Med glimten i ögat och med ordning och reda kommer man långt. Stort 

tack!  

Distriktsstyrelsen vill också rikta ett stort tack till LO-distriktets personal. 

Vi andra här i salen vet att det är tack vare er som de här två dagarna 

kunnat flyta på. Tack för era insatser! 

Så.  

Vad ska jag i övrigt säga nu när vi ska lägga dessa dagar till handlingarna? 



Verksamheten för 2016 är genomgången. Era förtroendevalda i LO-facken 

och i LO-distriktets kommittéer gör ett hästjobb. Och distriktsstyrelsen 

jobbar på ganska bra också!  

Det gläder mig att vi blir stolta över våra segrar och att vi berömmer 

varandra för vår framgång. 

Men lika glad blir jag över att vi inte är rädda för att prata om vad vi 

behöver utveckla och stärka upp. LO-distriktet är ingenting annat än 

summan av våra medlemsorganisationer.  

Er medlemsnytta är vårt fokus och vårt uppdrag. 

Därför - tack för att ni varit aktiva i diskussionerna inför årsmötet, i 

årsmötesförhandlingarna, i grupparbetena och i samtalen i korridorerna 

här.  

När vi möts så här så påminns jag om hur stort uppdraget är. 

Att vara vice ordförande i det skånska LO-distriktet är att företräda ett 

samarbete mellan 26 fackliga avdelningar. Tillsammans representerar vi 

156 000 skånska LO-medlemmar. Det är stort! 

Jag tror det är klokt att då och då påminna oss själva om det. Vilken ära det 

är att få samlas här.  

På medlemmarnas uppdrag diskuterar vi hur vi skapar bästa möjliga 

förutsättningar för facklig styrka.  

I det arbetsplatsnära arbetet. I våra kommuner. Vi bygger organisation och 

vi tar fram strategier. Tillsammans lägger vi grunden för ett starkt 

tvärfackligt samarbete. 

Jag minns Kommunals strejk 2003 och hur många kamrater i andra 

förbund som var redo att ställa upp för oss då. Det var magiskt.  



Sedan dess har vi politiskt haft några tuffa år. En lång period med borgerlig 

regering i Sverige och Skåne urholkade solidariteten i samhället.  

Misslyckade LO-samordningar från våra ledningar i Stockholm har 

utmanat vår sammanhållning internt.  

 

Därför var det med glädje och stolthet jag som del av LO-distriktets 

ledning fick vara med och samordna stödet för HRF i denna avtalsrörelse. 

När kamrater behövde hjälp – då var andra kamrater redo att ta klivet fram. 

Strejktvaktsscheman, stöduttalanden, praktiska hjälpinsatser.  

Alltifrån att LO-distriktet kunde låna ut en pappersskärare för flygblad till 

HRF till att våra expeditioner arbetade tillsammans. Och att alla era 

expeditioner mobiliserade och rustade.  

 

Tvärfacklig styrka är vackert. Men låt oss påminna oss om vad den är för 

arbetsgivarna. Den är också ett vapen! 

För det är tillsammans vi är starka. Det är tillsammans vi kan flytta fram 

positionerna. Arbetsgivarna vet om det! Jag hoppas att ni efter de här två 

dagarna känner er påminda om det. 

Det är sant i avtalsrörelsen och det är sant i politiken. Det är sant för oss på 

arbetsplatserna och i våra branscher.  

 

Vi.  

Laget.  

Arbetsplatsernas kollektiv.  

Den skånska arbetarklassen.  

 

När vi samlar oss kan vi flytta berg. Stort tack för dessa två dagar! Vi möts 

i verksamheten! 


