Nyhedsbrev april
Der har den sidste måned været en del skriverier om Falck, Bios og 3F.
Vi vil ikke gøre os til dommer over hvad der er lovligt eller ulovligt, men vi undrer os meget over,
at man som medlem i 3F ikke kan få oplyst hvad ens lønkroner, som indbetales til fonde bruges
til.
At man som fagforening mener, at ens medlemmer ikke har ret til at se regnskabet, er rystende
og vidner om en “vi ved bedre kultur”.
I Reddernes Fagforening lægger vi gerne alle tal frem og står gerne på mål for den måde vi har
administreret jeres penge på.
Overenskomstforberedelserne er i gang i 3F. I den forbindelse bliver vi stadig spurgt om vi
overhovedet kan få overenskomsten.
Den Danske model er at arbejdsgiveren og arbejdstageren sammen forhandler en overenskomst.
Hvis ikke en fagforening har medlemmerne, så kan de jo heller ikke forhandle for dem. Når vi har
75% af medlemmerne på en overenskomst, så vil vi påberåbe os overenskomstsretten. Det er
ikke sikkert at arbejdsgiveren har lyst til at forhandle med os, bare fordi vi har medlemmerne,
men så er det her vi må konflikte os til det.
Det er derfor en så stor del af vores kontingent går til en konfliktopsparing.
Du kan også se mere om det her.
https://www.youtube.com/watch?v=mAzTD0RpGV8
Medierne er blevet klar over at vi eksisterer og at vi har en stor viden inden for det præhospitale
felt.
Vi er flere gange blevet kontaktet af Berlingske og DR. De vil gerne have baggrundsviden inden
for vores område. De er også begyndt at tage de emner op som vi kommer med.
Det sidste eksempel på dette er denne artikel i BT. (Se den her)
Det er det emne vi tog op. Vi er endnu ikke færdige med det og mangler stadig svar fra nogle
instanser, men det er da dejligt at BT tager sagen op og at Henning Fulgsang Sørensen, Lektor
ved juridisk institut på syddansk universitet, er enig i vores antagelse.
I bestyrelsen er vi gået i gang med at forberede dette års generalforsamling.
Den bliver afholdt den 28/5-19 kl. 14 i Blommenslyst, hvor vi også holdt den sidste år.
En reel indkaldelse til generalforsamlingen kommer senere, men sæt allerede kryds i kalenderen
nu.
Hvis du skulle have lyst til blive en del af bestyrelsen, så er der i år også mulighed for det, da der
3 mand på valg og en der ikke genopstiller.
Det er også nu du skal begynde at tænke over om du har noget der skal tages med som et punkt.
Ethvert medlem kan både komme med forslag og opstille til bestyrelsen i Reddernes Fagforening.
Det kalder vi gennemsigtighed og demokrati.
Sidst men ikke mindst, afholder Region Midt i slutningen af april informationsmøder omkring
hjemtagelsen af ambulancer på udvalgte baser.
Vi er spændte på, hvad der bliver præsenteret og håber at man som ansøger har helt klarhed
over på hvilke vilkår man ansættes på, inden man søger.
Ved hjemtagelsen for ikke så længe siden var disse vilkår ikke klarlagte.
www.reddernesfagforening.dk
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