Nyhetsbrev nr. 11/2016

Til de som åpner nyhetsbrevet på Kriminalomsorgsmail kan kopiere denne linken til
nettleseren for å se nyhetsbrevene og kunne åpne linkene:
http://kysiden.no/shortcodes/utsendt-medlemsinformasjon/
Kommende aktiviteter:
6.9

Kurs HTA i regi av YS, Trondheim

8.9

Kurs HTA i regi av YS, Oslo

12.9-15.9 Sentralstyremøte/ avslutning sentralstyret
16.9

Kurs HTA i regi av YS, Oslo

19.9

Kurs HTA i regi av YS, Kristiansand

Aktuelle nyheter
Lokale lønnsforhandlinger
Mandag denne uken ble det første av i alt fire forberedende
møter i KDI vedr. lokale lønnsforhandlinger avholdt. Overordnede
prinsipper ble diskutert. Både utjevning av forskjeller, gruppekrav
og individuelle krav er aktuelt i forhandlingene.
Det blir utarbeidet et felles kravskjema og dette vil vi sende ut så
snart det er klart. Frist for innlevering av krav til KY er 2.
oktober. Både enkeltmedlemmer og lokalforeningene kan levere
krav. Krav skrives på felles skjema (kommer) og sendes til
post@ky.ys.no.

Vinn tur til EM finalen i håndball
I perioden 1. september til 15. november vil det
foregå en kampanje hvor en verver vil bli trukket ut til
å vinne reise, opphold og billetter til både semifinalen

og finalen i håndball EM i Gøteborg 16.-18.
desember.
Les mer her: http://kysiden.no/vinn-tur-se-em-finaleni-handball/

Medlemsrabatt hos Milrab
KY har inngått en samarbeidsavtale med Milrab.no. Denne
avtalen gjør at du alltid vil finne de beste prisene tilgjengelig
på partner.milrab.no og du vil også kunne motta spesialtilbud
en gang i måneden fra Milrab.
For å feire dette gir Milrab en gave til deg som medlem; en
powerbank til en verdi av 399,- Du får den gratis med på alle
kjøp, uansett beløp. Alt du trenger å gjøre er å følge denne
lenken:http://goo.gl/vReB6U
Les mer om avtalen her: http://kysiden.no/milrab/

Vi har trukket ny vinner av kampanjen i
forbindelse med KYs 25års jubileum :)
Lokalforeningen som vil motta 5000 kr er
Arendal fengsel.
Ververen, som vil motta 10 flaxlodd i tillegg til
ordinær vervepremie, er Kenneth Selås.
Neste trekning skjer om 5 uker. Les mer om
kampanjen her: http://kysiden.no/ky-feirer-25-ar1991-2016/
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