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Kära kamrater!
Den första mandatsperioden i Pfleidererkoncernens Europeiska företagsråd ligger nu bakom oss.
Den 7 till 8 september 2011 konstituerade sig det Europeiska företagsrådet på nytt i Frankfurt am
Maini Tyskland. Vid mötet diskuterades bland annat följande frågor:

Aktuella frågor och dagens läge inom Pfleidererkoncernen:
- Rädsla för nedläggning eller flyttning av Pergos verksamhet i Sverige – Koncernchefen
betonar uttryckligen att fabrikerna i Trelleborg och Perstorp kommer att finnas kvar;
- 3 fabriker i Tyskland har lagts ner. Som resultat har över 300 anställda förlorat sina jobb under
2010/2011.
- De ekonomiska och strategiska informationerna till arbetstagarrepresentanterna är inte tillfredsställande i alla europeiska länder;
- Det måste bli attraktivare att arbeta i den europeiska delen av Pfleidererkonceren. Det måste bli
lättare att förena familjeliv och jobb, arbetet måste bli mer åldersanpassat, inkomst- och pensionsförmånerna och karriärchanserna måste förbättras avsevärt, så att man kann få tag på välutbildad ny personal och den existerande personalens prestationsförmåga kan bibehållas.

EFRs ordförande återvald; arbetsutskottet i ny sammansättning:
Efter den första 4-åriga mandatsperioden i Pfleiderers Europeiska företagsråd var det dags för nyval
Av EFRs ordförande, vice ordföranden och den tredje ledamoten i arbetsutskottet. Frank
Bergmann omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes Christer Jönsson från Sverige och
Hubert Panczyk kompletterar arbetsutskottet som tredje man.

fr.v.t.h. Christer Jönsson, Frank Bergmann, Hubert Panczyk

Pfleiderer har ansökt om nytt ”PASOC”-projekt:
Sammarbetet mellan arbetstagarrepresentanterna inom ramen för Pfleiderers socialstadgaprojekt, förkortat till
PASOC, var utomordentligt framgångsrikt. Men ändå krävs det fortfarande mycket engagemang och
uppbyggnadsarbete för att uppnå en verklig förbättring av arbetsvillkoren inom Pfleidererkoncernen. världen
runt. Framförallt krävs det samarbete och informationsutbyte mellan alla anställda för att arbetet med
socialstadgan skall bli framgångsrikt. Därför vill EFR starta ett uppföljningsprojekt, där också andra företag ur
träbranschen deltar och berättar om sina erfarenheter med sådana socialavtal. Projektpartner blir stoltillverkaren
Wilkhahn och skrivmaterialtillverkarna SchwanStabilo och FaberCastell.
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