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ÅRSMÖTEN

PENSIONSINFORMATION

Årsmötena för Borlänge kommunförening
och distrikt Dalarna genomfördes båda den
19 mars på hotell Galaxen.

Tid: Torsdag den 10 april kl. 17.00-18.30
Plats: Gylle skola, NO-salarna
Anmälan: Senast 4 april till
sven-erik.samuelsson@edu.borlange.se

Kvällen inleddes med kaffe och smörgås
innan kvällens gäst, Anders Almgren vice
ordf. i Lärarnas Riksförbund, tog vid.
Han utgick i sitt anförande från de vallöften som regering och opposition nu
presenterar och kommenterade löftena
utifrån ett LR-perspektiv.
Distriktsmötet genomfördes därpå under
distriktsordförande Duska Jansson
Dobrotas ledning.
Sen var det hög tid för Borlänge
kommunförenings årsmöte som
genomfördes i rask takt. Efter genomgång
av handlingarna beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
Ewa Ivarsson presenterade valberedningens förslag vilka sedan fastställdes av årsmötesdeltagarna.
Valen innebär i korthet följande:
Kommunombud: Sven-Erik Samuelsson (omval)
Bitr. Kommunombud: Caroline Broberg (omval)
Kassör: Marie Sundkvist (omval)
Revisor: Matias Liedbäck (omval)
Huvudskyddsombud: Åsa Thorberg (nyval)
Webbredaktör: Per Anders Carlsson (omval)
Valberedning: Ewa Ivarsson (omval) och
Seppo Hatakka (omval)

Sari Wonséll från Lärarförsäkringar guidar
oss då genom pensionsdjungeln.
Läs mera om evenemanget på vår hemsida.

LÖNEÖVERSYN 2014
Löneöversynsarbetet pågår sedan starten
den 10 januari.
Den 12 mars anordnades en lönedialogdag
i Hagagymnasiets aula för samtliga chefer
och deras löneombud. Att tillsammans få
höra samma sak samtidigt bör underlätta
den fortsatta processen fram till
slutförhandlingen den 5 juni. Ny lön,
inklusive retroaktiv del, utbetalas med
junilönen.
Viktigast att tänka på: LÖNESAMTALET.
Eftersom lönen är individuell och differentierad är lönesamtalet obligatoriskt för
samtliga medarbetare. Förbered dig väl!
Din chef är ansvarig för att upprätta
skriftlig dokumentation av samtalet. Den
ska sedan förvaras hos chefen. Ev. ny chef
måste inhämta relevant information från
tidigare chef. Klart senast 11 april.
MINDRE KLASSER
Jesus, historiens största lärare, hade 12
lärjungar. Varför inte 30?
Anders Almgren
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