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NYTT ÅR

AKTUELLT VÅREN 2016

Varmt välkommen in i år 2016.
Ett spännande år på många olika sätt.
Redan i mars är det val i distrikt,
kommunföreningar och lokalavdelningar.
I maj är det dags för kongress där ny ordf.
ska väljas för Lärarnas Riksförbund.
Gör din röst hörd! I högerspalten finns
datum för diverse olika aktiviteter.

FGK, Facklig grundkurs
Dag 3 torsdag den 25 februari i Borlänge.
Kursen vänder sig till nya ombud.

HEMSIDA

Årsmöte Distrikt Dalarna
Torsdag den 10 mars.
Info i kommande kallelse.

Gör dig hemmastadd på vår sida. Där hittar
du bland annat kontaktuppgifter till alla
lokal- och skyddsombud. Använd länken
nedan för att snabbt ta dig hem.

MIN SIDA
Passa också på att logga in på lr.se och ta
en ordentlig runda på ”Min sida”.
Hur ligger du till lönemässigt?
”Min lönestatistik” visar din lön i relation
till motsvararande löner i kommunen och i
riket. Kan vara bra att känna till när det är
dags för lönesamtal.
Titta också över dina försäkringar. Tiden
har ju en tendens att gå allt fortare. Det är
t.ex. lätt att fortsätta att betala premier för
barnförsäkringen fast yngsta barnet redan
fyllt 25 år.

BOKTIPSET
DAGS ATT LÄGGA PENSIONSPUSSLET- Så

tar

Arbetsrättsfortbildning
Torsdag den 10 mars.
Kursen riktar sig till skyddsombud och
kommunombud.

Årsmöte i Borlänge Kommunförening
Tisdag den 22 mars.
Info i kommande kallelse.
Styrelsemöten i Kommunföreningen
21 januari, 18 februari, 21 april och 18 maj
Medlemskampanj
Under veckorna 15 – 16 erbjuds, liksom
tidigare år, nya medlemmar gratis
medlemskap de tre första månaderna.
Kontakta lokalombuden för närmare info.
Pubkväll
Torsdag den 21 april är det dags för vårens
pubkväll. Info i kommande inbjudan.
God fortsättning på vårterminen!

du som kvinna ut pension på bästa sätt.
I boken finns tips, råd och varningar som
ska hjälpa dig att förbereda dig för den tid
då arbetsinkomster ersätts av pensioner.
Boken vänder sig i första hand till dig som
passerat 50 men ännu inte har lämnat
arbetslivet. Sugen på att läsa hela boken?
Kontakta ditt lokalombud!
Länk hemsida: http://mini.nu/borlange_LR
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