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Aktuelt 

SOMMER
TREFF 

SAFE i Sodexo inviterer til 
sommertreff 31. Mai 2017 på 
Bærheim Golfpark i Sandnes. 

Absolutt alle medlemmer er invitert. Vi 
har sendt ut egen invitasjon pr. epost, 
Har du ikke har mottatt denne sender 
du bare en epost til sodexo@safe.no så 
ordner vi det. 

Klubben dekker middag, overnatting  
for de som trenger det og inntil 1000 kr 
i reiseutgifter. 

Vi håper mange har anledning til å bli 
med. Blir dette godt mottatt legger vi 
opp til et nytt treff på andre siden av 
sommeren. Men da på annet «skift» slik 
at dere som er ute på første treff også 
får anledning. 

KORTKURS FOR 
TILLITSVALGTE

Sted/tidspunkt: Bergen 6. Mars 
kl 0930 til 7. Mars kl 1630. 

Rettigheter i arbeidslivet, hvordan 
skal vi klare å beholde dem i 
fremtiden? 

Verneombud og tillitsvalgtrollen. 
Hvordan kan disse to vervene 
samarbeide i saker, hvor overlapper 
rollene hverandre og hvor er rollene 
mer adskilt? 

HMS: Ny hverdag, mer skal gjøres 
med lavere bemanning på kortest 
mulig tid. Hvor går grensen? Får vi 
snart en storsmell? Hvordan bli hørt 
når en roper varsku? 

Hvordan opptre som tillitsvalgt når 
du blir kontaktet for å løse en sak? 

Som tillitsvalgt skal en i henhold til 
Hovedavtalen forsøke å løse saker 
på lavest mulig nivå. Gjennomgang 
av saksgang og andre momenter.  

SAFE dekker kursavgifter, hotell og 
reise. SAFE bestiller hotell, mens 
den enkelte må bestille transport og 
sende inn på reiseregning til SAFE. 

Rask påmelding til Anita Fløisvik: 
anita@safe.no  

Påmeldingsfrist: 1. Mars. 

Visste du at…? 
Medlemmer har tilbud om 
gratis YS Innbo eller YS 
Familieulykkesforsikring. 

Fom. 2017 kan alle aktive 
medlemmer tegne en av disse 
forsikringene hos Gjensidige og få 
kostnaden refundert. 

Klubben refunderer dette i 
Desember hvert år. Du må derfor 
huske å sende inn kvittering 
sammen med ditt kontonummer 
innen utgangen av November. 

Du regnes som aktiv medlem hvis 
du betaler kontingent til klubben. 

31. 
MAI

ALLE MEDLEMMER ER INVITERT. AKTIVE, PASSIVE, PENSJONISTER OSV. 
KLUBBEN DEKKER OVERNATTING, MIDDAG OG INNTIL 1000 KRONER I REISEUTGIFTER. 

BER OM AT ALLE SOM VIL VÆRE MED MELDER SIN INTERESSE SÅ SNART SOM MULIG OG 
ALLER HELST INNEN UTGANGEN AV MARS. VI SENDER UT BINDENDE PÅMELDING OG MER 

INFO TIL ALLE SOM MELDER SIN INTERESSE NÅR DET NÆRMER SEG.

PÅ BÆRHEIM 
GOLFPARK I 
SANDNES

ONSDAG

MEDLEMSTREFF FOR

SAFE I SODEXO

DU ER INVITERT TIL:

18:00-?

MELD DIN INTERESSE VED Å SVARE PÅ TILSENDT INTERESSE SKJEMA 
ELLER SEND EN EPOST TIL: SODEXO@SAFE.NO 

INVITASJON
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