ELPOSTEN l Nr. 4/2014 l Oktober
Medlemsmøde i Svendborg 12.11.2014
Igen i år inviterer vi alle interesserede til afdelingens medlems
møder. Her vil vi orientere om stort og småt som kan have
interesse for dig som medlem i fagforeningen:
Nyt fra Dansk El-Forbund - herunder kongressen, lønudviklingen på Fyn, uddannelsen, beskæftigelsen, medlemsfordele.
I år indledes mødet af elektriker Rasmus P. Henriksen, som
er kandidat til folketinget for SF i Svendborg kredsen.
Han vil give sit bud på den politiske situationen og ’Nationens
tilstand’ - set med en SF’ers øjne...
Vi får lidt at spise, så tilmelding er nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her

Medlemsmøde i Odense 19.11.2014
Også i Odense inviteres til afdelingens årlige medlemsmøde.
Vi vil orientere om stort og småt som kan have interesse for
dig som medlem i fagforeningen:
Nyt fra Dansk El-Forbund - herunder kongressen, lønudviklingen på Fyn, uddannelsen, beskæftigelsen, medlemsfordele.
Mødet indledes i år af forbundssekretær Ole Tue Hansen
som vil fortælle os hvad social dumping er, brug af arbejdsklausuler samt el-branchens påvirkning af det megen vikararbejde - ikke mindst udenlandsk. Ole lægger op til debat om
disse emner - også set i lyset af den byggeaktivitet der venter
os i bl.a. Odense de kommende år
Vi skal også ha’ lidt at spise, så tilmelding er nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her

Dansk El-Forbund - Kongres 2014
I dagene 21.-24. oktober afholder Dansk El-Forbund kongres i
Aalborg. Fra Fyn deltager bestyrelsen samt 7 øvrige medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Kontoret på Helgavej 22 er disse dage ’kun’ bemandet med
vores piger i a-kassen.
Har du akut brug for at tale med Bo, Sonny eller Erling vil vi
naturligvis kontakte dig I en pause.

Du kan følge med på kongressen via vores
kongres-hjemmeside - klik ind her...

Fagforeningens juletræsfest i december...

Fagforeningens traditionsrige juletræsfest afholdes
lørdag den 6. december 2014
Kl. 13:30 i Marienlystcentret
BEMÆRK - nyt sted for afholdelse
Læs meget mere - bl.a. om billetsalg - def.dk/fyn
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