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Kontingenter 2015 

2014 var desværre ikke året med store generelle lønstignin-

ger for elektrikerne. Endnu et år med beskedne lønstigninger 

både for time– og månedslønnede.  

Dog var Fyn blandt de områder i landet det gik bedst for - 

trods en beskeden lønfremgang på kun 1,04 % for time– og 

månedslønnede tilsammen... 

Læs mere i afdelingens lønstatistik på def.dk - klik her… 

Hvis du vil have slettet dit navn fra adresselisten, skal du klikke her. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en e-mail til os på adressen fyn@def.dk 

Dette er overskriften for vores første temamøde i 2015. 

El-faget udvikler sig hurtigt, og hvis du ikke har styr på din 

fremtidige karriere, står du måske tilbage på perronen, mens 

toget kører forbi.  

På dette fyraftensmøde vil vi sætte fokus på kompetencer og 

muligheder for efter– og videreuddannelser samt deltagelse i 

akademiuddannelser inden for dit fag. 

 Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her  

Godt Nytår til dig og din familie! 

Lommebogen for 2015 kan afhentes i afdelingen!  

Den udsendes ikke, men ligger nu klar i afdelingen hvor den 

kan afhentes. Du er velkommen til at tage med til dine kolle-

gaer i firmaet. 

Lønstatistik 4. kvartal 2014 

Dette Nyhedsbrev udgives af Dansk El-Forbund Fyn,  

Helgavej 22  -  5230 Odense M  -  Tlf. 66 12 52 05 

E-mail: fyn@def.dk  --  Web: www.def.dk/fyn  

”Styrk dine kompetencer og få styr på din karriere” 

Forbundets, afdelingens og statens kontingenter til hhv. fag-

forening og a-kasse/efterløn er blevet reguleret pr. 1.1.2015 

I forbund og afdeling er reguleringen på 1,0%, staten har dog 

hævet kontingenter og satser med 1,5% 

For et beskæftiget medlem med a-kasse er den samlede stig-

ning 10 kr., heraf 6 kr. til a-kassen og 2 kr. til hhv. forbund og 

afdeling. 

Se de nye kontingentsatser på def.dk/fyn - klik her 

Lommebogen for 2015 
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