
Protokoll 

fört vid gemensamt möte med avd. 61 avd. 72 och avd 123 

av Svenska Beklädnads-arb. förbundet, i Örkelljunga 

söndagen den 27 sept. 1931. 

§1. 

Mötet öppnades av vice ordf. i avd. 61, som hälsade de närvarande välkomna. 

§2. 

Till sekreterare för mötet valdes undertecknad. 

§3.  

Uppsägningen av av arb. upptogs till behandling, och 

visade det sig, att alla tre avd. erhållit lika lydande  

skrivelser från Arbetsgivaren, men att som vilkor från  

Arbetsgivaren framställts krav, att alla arbetare skulle  

underskriva särskild förbindelse innan de fick återgå  

till arbetet. 

§4. 

Avd. 61 som föregående dag beslutat upptaga ar- 

betet måndagen den 28/9, därför, att verkmästaren 

meddelat dem, att de voro välkomna då och i allt  

skulle prislistan följas, och fingo arbetarna den upp- 

fattningen att uppsägningarna voro återtagna på  

alla platserna. Folke Krämer, ansåg, att avd. 61 hand- 

lat oöverlagt, alldenstund de ej inväntat gemensamt  

beslut, och underströks detta av flera talare. 



En längre diskusion uppstod och resulterade däri, 

att F. Krämer föreslog, att utse en kommitté till  

att besöka Dir. idag. Valdes H. Hallgren, Agda  

Tuvesson och undertecknad. Därefter ajournerades 

mötet tills kommittén återkommit. 

§5. 

Förhandlingarna upptogs och rapport föredrogs. 

Kommittén meddelade, att först och främst blev kom- 

mitterade ledamoten från Ljungbyhed brutalt ut- 

visad från Direktören. Denna togs av Dir. i armen,  

med orden: ”Där är dörren, jag vill endast ha att göra med 

snällt folk, som arbetar för den lön de få och är nöjda!”. 

H. Hallgren och Agda Tuvesson stannade kvar, och kom 

så småningom till tals med honom, och meddelas dem,  

att alla arb. måste skriva på förelagda lista, för att  

få arbete igen, och altså gäller ej vad verkmästare 

J. Jönsson i Örk. sagt till arb. muntligt, att de utan  

vidare kunde börja arbetet på måndag. 

Även meddelas, att Dir. lovat att tänka på frågan 

om nedläggande av Ljungbyheds-fabriken en vecka  

innan det verkställdes.  

§6. 

På grund av att Dir. stod fast vid sitt beslut om un- 

derskrifter, beslutade avd. 61 enhälligt att ej återgå 



till arbetet förrän nöjaktig uppgörelse träffas. 

§7. 

Valdes en strejkkommitté, valdes Karl Nilsson 

Ernst Johnsson och Henrik Hallgren i Örkelljunga. 

§8. 

Beslöts att uppdraga all korrespondens och dithöran- 

de arbete till avd. 61. 

§9. 

Beslöts att anhålla hos Förbundet, om besök av  

ombudsmannen fortast möjligt, och då om möjligt 

få gemensamt möte. 

§10. 

Valdes vakter, att meddela de arb. som ej fått 

del av mötets beslut, att de ej skulle gå i arbetet,  

och skall vägarna bevakas från kl. 7,15 måndag den 28/9. 

Valda, från Bälinge-vägen, Astrid Hägg och Alma  

Paulsson, Från Flinka-vägen, Ada Svensson och Märta  

Sjöholm, och från Örkelljunga-vägen, Anna Sjöholm,  

Annie Gustavsson och Ernst Johnsson. 

§11. 

Beslöts att utse en justeringsman från avd. 61 och en  

från avd 72, alldenstund vid protokollet satt en medl. 

från avd.123. Valdes från avd. 61, Carl Nilsson, från  

avd. 72, Folke Krämer. 



§12. 

Att bilkostnader, porto o.d. skulle fördelas mellan 

alla tre avd. från och med måndag den 28/9 1931. 

§13. 

Beslöts att införa annons i Engelholms tidning,  

Sk. Socialdemokraten och Arbetet. 

 

Just:                                  Vid Protokollet 

Carl Nilsson Folke Krämer                  H. Karlsson 

                                        t.f. Sekreterare. 

                                                              Avskrivet Annie Bengtsson. 

 

Protokoll 

fört med Svenska Beklädnads-arb. förbundets  

Avdelningar 61, 72 och 123  vid gemensamt möte  

I Örkelljunga den 30 sept. 1931. 

§1. 

Mötet öppnades av vice ordf. i avd. 61, vilken hälsa- 

de de närvarande välkomna, varvid han särskillt 

vände sig till ombudsman L. Nord, som var när- 

varande. 

§2. 

Protokoll från föregående möte upplästes, och godkändes 

sedan ett tillägg gjorts ang. resefördelning. 



§3. 

Därefter överlämnades ordet till Nord, som meddelar 

oss, att Förbundet redan i början av mars mottagit  

vår skrivelse ang. extrapriserna. Då de tillskrivet  

Dir. hade han endast svarat, att det kanske kunde  

ordna sig till hösten, och att varje arb. skrivet under på  

att vara nöjd med nuvarande priser. Sedan hade  

Förbundet meddelat sig med Konfektionsindustriförb. 

som då svarat, att det vore skäl i att få en förhandling  

till stånd. Men när Dir. ??? sänt iltelegram till Dir. 

hade han endast svarat: ”Tar inte emot idag”! 

Arbetsgivarförbundet kan nu inte längre stödja honom. 

Vidare har Dir. Lundberg brutit mot avtalet, när han 

vägrar att underhandla, och Förbundet har nu beslutat  

instämma Dir. Lundberg och hans bolag inför arbetsdom- 

stolen med yrkan: 1) att upphäva blokaden, 2) återtaga  

arbetarna, 3) och upptaga förhandling. 

§4. 

Förbundet godkänner det steg vi tagit, samt lovar att  

betala oss stadgeenligt understöd tills vi återtages 

i arbetet. Och att även nyintagna medl. erhålla  

understöd, oavsett hur länge de varit med i föreningen. 

§5. 

Ombudsmannen tillsade oss att föra statistik från  



den tid vi återgå i arbetet, för att lättare kunna pris- 

sätta akorden efter nyår, om avtalet blir uppsagt. 

Vidare att vi ej får återgå till arbetet, utan att först  

ha meddelande från Förbundet, och om någon  

medlem erhåller personlig skrivelse, skall han  

hänvända sig till avd. ordf. 

§6. 

Att nybörjare äger rätt att få betalt för det arbete  

de utför enligt avtalet. 

§7. 

Ordf. tackade Nord för hans anförande, och ett  

fyrfaldigt leve för organisationen utbringades,  

varvid kaffedrickning vidtogs. 

§8. 

Härefter fortsattes mötet. Ett förslag framkom, att 

extrapriserna ytterligare skulle genomgås. 

Frågan upptogs till behandling. En kommitté till- 

sattes från varje avd. för att genomgå priserna och  

skicka dem till Förbundet. Och valdes för avd. 61.  

Märta Sjöholm, Annie Gustavsson och Erik Nyqvist, 

med Joelina Erlandsson och Olga Hultberg som  

supleanter. 

§9. 

Emedan ett rykte är ute, att arbetarna inte är nöjda, 



utan vill ha löneförhöjning, beslöts att insätta en  

tidningsartikel, för att upplysa allmänheten om 

rätta förhållandet. Hallgren och Nord åtog sig detta. 

§10. 

En resekommitté tillsattes. Till kommittén i avd. 61 

valdes Carl Nilsson och Ernst Johnsson, i avd. 72 

Sangar Moberg och Agda Tuvesson, i avd. 123 Ellen Nilsson 

och Dagmar Johansson. 

§11. 

Vidare beslöts att ur kassan i avd. 61, uttaga 200 kr. 

och till att lyfta pengarna valdes Carl Nilsson. 

Till att justera protokollet valdes Alma Paulsson och  

Hasse Johnsson. 

§12. 

Internationalen sjöngs och ett fyrfaldigt leve 

för ombudsman L. Nord, utbringades, varefter  

mötet avslutades. 

Just:                Vid protokollet, 

                                 Annie Bengtsson  

                        Ordf: Märta Sjöholm        Sekr. 

 

Protokoll. 

fört med Svenska Beklädnads-arb. förbundets avd. 61 

Örkelljunga den 4 okt. 1931. 



 

§1. 

Mötet öppnades av ordf. vilken hälsade de närvarande 

välkomna. 

§2. 

En skrivelse från Förbundet, att Dir. återtagit uppsäg- 

ningen utan några vilkor för arbetets återupptagande, 

samt lovat upptaga förhandling onsdagen den 14 okt., 

varför det beslöts att återgå till arbetet måndagen  

den 5 ds. 

§3. 

En uppmaning av Hallgren, att härefter föra stati- 

stik. 

§4. 

Mötet avslutades härmed. 

 

Just:   Vid protokollet 

                 Annie Bengtsson 

                       Ordf: Märta Sjöholm Sekr.  

 


