NTL Skatt

Ukeslutt 48-2018
Workshop Nye NTL Skatt i Oslo

De nye divisjonstillitsvalgte med varaer, var torsdag og
fredag denne uken samlet i Oslo for å forberede seg til 2019. Det skal for
eksempel avholdes konstituerende møter i alle nye divisjoner i løpet av
første kvartal 2019, og planlegges hvor og hvordan skal dette gjennomføres.
På disse møtene skal det velges divisjonstillitsvalgte, nye styrer i de ulike
divisjonene, og det skal besluttes et sett vedtekter.

Styremøte i NTL Skatt
Styret i NTL Skatt var tirsdag og onsdag samlet i Oslo for periodens andre
styremøte. Vi hadde mange saker på agendaen. Alt fra planlegging av Nye
NTL Skatt, hvilke tillitsvalgte trenger vi, hovedverneombud og
arbeidsmiljøutvalg i Skatteetaten, lønnsforhandlinger i 2019, verving,
profilering og aktiviteter i 2019. Hvem som sitter i styret finner du HER.

Årets tillitsvalgte—frist for innspill til kandidater
Det er mottatt mange gode kandidater allerede, men vi gjør oppmerksom på
at siste frist for innsending av kandidater til prisen for årets tillitsvalgte i NTL
Skatt for 2018, er fredag 7. desember 2018. Send e-post til Ingrid
Doshlaku m ed navn og en kor t begr u nnelse for nom inasjonen.

LOfavør Kollektiv Hjemforsikring skifter navn
I over femti år har LOfavør arbeidet for å gi gode og trygge
avtaler til våre medlemmer. Noe av det vi er mest stolte av
er innboforsikringen. Den dekker alt du har av innbo og
gir ekstra trygghet til det du har i hjemmet ditt. Snart
skifter LOfavør Kollektiv hjemforsikring navn til LOfavør
Innboforsikring. Nytt navn, m en sam m e gode
forsikring. Klikk på linken eller bildet, og les mer om Norges
beste innboforsikring!
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
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