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Åpne i nettleser | Meld deg av

Vi er klar over at de som sitter på Kriminalomsorgsmail ikke får opp bilder i
nyhetsbrevet og jobber med å finne en løsning. Fram til en løsning foreligger kan
dere kopiere denne linken til nettleseren for å se nyhetsbrevet:
http://kysiden.no/shortcodes/utsendt-medlemsinformasjon/
Kommende aktiviteter:
29.03.16 Forbundsledermøte YS
31.03.16 IDF møte med KDI
05.04.16 Hovedstyremøte YS
07.04.16 Sentralstytemøte KY
12.04.16 Forbundsledermøte YS
12.04.16 Kravoverlevering hovedtariffoppgjøret
15.04.16 Tariffutvalgsmøte

God påske ønskes til dere alle :)

Aktuelle nyheter
Tor Tverres bortgang
KY har med stor sorg mottatt budskap om at tidligere
seniorrådgiver Tor Tverre har gått bort. Han døde
lørdag 27. februar etter akutt sykdom. Tor var en
dyktig pedagog og har stått for opplæringen av
mange tillitsvalgte i KY. Han var veldig opptatt av
faget og faglig dyktighet. Det er ikke tall på hvor
mange timer han har sittet i tlf og svart på spørsmål
fra medlemmene. Han satt også mange år i
kriminalomsorgens aspirantnemnd, mange av
dagens fengselsbetjenter har derfor opplevd å bli

intervjuet av han. Verdier og redelighet betydde mye
for han og ble du av Tor definert som hel ved, ja da
var du det. Takk for alt du har gjort for KY og
kollegaer i kriminalomsorgen! Hvil i fred, du er
savnet!

Hovedkurs
KY avholdt hovedkurs for tillitsvalgte i mars,
bestående av del 1 og del 2. Tilsammen var ca. 75
deltakere innom på kurset i løpet av uka. Takk til alle
deltakere og bidragsytere for en flott uke!

YS inntektssikring
YS Inntektssikring kan kjøpes av deg mellom 23 og
54 år. Den kan gi en månedlig utbetaling ved
arbeidsløshet, permittering eller sykefravær i inntil 12
måneder frem til du er 60 år.
Les mer på Gjensidige.no/ys

Gjensidige Bank endrer renten på
Fastrentelån
For medlemmer i YS betyr dette at nominell rente på
Fastrentelån blir 1,95 % for binding i 3 år og gjelder
fra og med 10. mars. Les mer
påhttps://www.gjensidige.no/privat/bank/fastrentelan
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