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HRF mobiliserar – blir allt fler 

I dag träffas 200 förtroendevalda medlemmar i Hotell- 

och restaurangfacket inför den stundande 

avtalsrörelsen. Många är relativt nya i sin roll som 

förtroendevalda och möts för att byta erfarenheter och 

lära sig mer om hur det fackliga arbetet kan bedrivas. 

Under mars månad har medlemstillströmningen till 

HRF har ökat med cirka 60 procent jämfört med 

tidigare månader.  

 
Hotell- och restaurangfacket kan efter mars månad återigen konstatera att 
nedgången i medlemsantalet är bruten. Bara hittills i år har 2400  nya 
personer begärt inträde , vilket är mycket i ett förbund med 33 000 
medlemmar. Ökningen under mars månad är cirka 60 procent högre än 
månaderna  januari och februari 2012. 
 
- Jag tror att allt fler förstår värdet med det fackliga medlemskapet, säger 

Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket. Många har 
blivit arga efter alla krav på sänkta minimilöner och försämrad 
arbetsrätt och sett våra skarpa reaktioner mot en sådan politik. Fackligt 
engagemang i fackklubbar behövs mer än någonsin i vår bransch. 

 
Idag börjar en två dagar lång konferens i Bålsta utanför Stockholm. Här 
kommer förtroendevalda från arbetsplatser i hela landet att träffas för att få 
inspiration och kunskap som behövs lokalt när avtalsrörelsen drar igång 
nästa vecka. . Medlemsmobilisering, argumenttrimning och ökade 
kunskaper kommer att stärka medlemmarna, tror Ella Niia. 
 
Det är ett fantastiskt tryck i organisationen just nu, säger Ella Niia. Vi värvar 
medlemmar som aldrig förr. Många undrar hur de kan dra sitt strå till 
stacken för att komma tillrätta med de tuffa villkoren i vår bransch och få 
upp lönerna. Vi kommer inte att vara osynliga i den avtalsrörelse som väntar. 
 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 
 
Ella Niia, förbundsordförande HRF, 070 – 652 24 33  
Patricia Widergren, pressekreterare, HRF 070 – 48 48 100 
 

 
 
Hotell- och Restaurangfacket, HRF, organiserar anställda på hotell, restauranger, barer, 
nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- 
och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 
1918. 
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