Nyhetsbrev nr. 6/2016

Åpne i nettleser | Meld deg av

Vi er klar over at de som sitter på Kriminalomsorgsmail ikke får opp bilder i
nyhetsbrevet. Kopier denne linken til nettleseren for å se nyhetsbrevet:
http://kysiden.no/shortcodes/utsendt-medlemsinformasjon/
Kommende aktiviteter:
22.06 Tariffsamling for sekretariatet i regi av YS
23.06 IDF møte KDI
15.-19.08 Arendalsuka, KY har stand den 16.08

En god sommer ønskes dere alle :)

Aktuelle nyheter
Uravstemming
Uravstemningen for årets lønnsoppgjør er nå
avsluttet. YS Stat har i dag meddelt Riksmekleren at
medlemmene sa et klart ja under uravstemmingen
om ny hovedtariffavtale.
91% av de stemmeberettigede svarte ja og 9% nei.
Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra i dag kl. 1200 og
generelt tillegg vil bli etterbetalt fra 1. mai.

Landsmøte i KY
KY har sendt ut innkalling til landsmøte til
lokalforeningene. Landsmøtet avholdes i november
2016 i Tønsberg.
Den sentrale valgkomiteen er i gang med arbeidet og
de regionale starter nå. Ta kontakt dersom du er
interessert i et verv eller vet om noen valgkomiteene
bør snakke med. Kontakt sentral valgkomite eller
gro.lindstad@ky.ys.no for kontaktinfo.
Den sentrale valgkomiteen:
Merete Furhovden, furhovden@gmail.com
Nord: Vidar S. Hansen
Vest: Merete Furhovden
Sørvest: Lena Nordås
Sør: Gerd Hytten Andersen
Øst: Ragnhild Bilet

KY 25 år
Det er i år 25 år siden KY ble etablert. Dette
markerer vi med forskjellige aktiviteter.
Hver 5. uke vil vi trekke et gavekort på kr 5000,blant nyvervede medlemmer. Dette gavekortet går til
lokalforeningen det nyvervede medlemmet tilhører.
Videre vil verver av det uttrekte nye medlem, i tillegg
til ordinær vervepremie, motta 10 flaxlodd.
FØRSTE TREKNING ER NESTE UKE :)
Husk god verveetikk!
Les mer på: http://kysiden.no/ky-feirer-25-ar-19912016/

KY er bemannet hele sommeren
Det vil til enhver tid være ansatte på
forbundskontoret som er tilgjengelige for
medlemmene i sommer.
Følgende vil være tilgjengelige:
Uke 25: Jahn Thomas, Hilde, Knut Are, Sven Erik
Uke 26: Jahn Thomas, Hilde, Knut Are
Uke 27: Jahn Thomas, Sven Erik
Uke 28: Knut Are, Sven Erik, Tor Erik
Uke 29: Knut Are, Sven Erik, Tor Erik, Gro
Uke 30: Knut Are, Sven Erik, Tor Erik, Gro
Normal drift fra uke 31

KYs studiefond
Har du nylig gjennomført eller skal starte opp på en
utdanning eller et kurs som er relevant for jobben din
i Kriminalomsorgen?
Fristen for å sende inn søknader til KYs studiefond
for 2016 nærmer seg. Søknadene må være hos
forbundskontoret innen 1. oktober.
Les mer på:
http://kysiden.no/medlemsfordeler/ky-studiefond/
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