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Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Søknad om stipend
Visste du at EL & IT Forbundet har en veldig god
stipendordning for medlemmer som går på teknisk fagskole?
De eneste kravene er at du har vært organisert i ett år og at
bedriften har tariffavtale.
Uansett om du studerer heltid eller deltid, kan du søke om
stipend for å dekke tapt arbeidsfortjeneste i 2 uker i 2 år.
Støtten er 8.200 kr pr uke.
http://elogit.no/asset/12164/1/12164_1.doc
For den som har vært LO medlem i 3 år er det også mulig å søke om støtte fra LOs
utdanningsfond: https://utdanningsfond.lo.no/

facebook
Fagforeninga har ei lukket facebookgruppe. Her legger vi ut bilder og informasjon
om hva vi driver med i det daglige. Søk gjerne opp gruppa («Elektrikernes
Fagforening Trøndelag») og bli medlem!

Møter med klubbene
I august har vi hatt møter med de tillitsvalgte i Delta Elektro, Berg & Wigum, Buvik Elektro og
Trondheim Elektro.

Robert, klubbleder i Berg & Wigum

Espen, klubbleder i Delta Elektro

Studiepermisjon?
Hvis medlemmer tar permisjon for å gå på skole (etter- og videreutdanning) må fagforeninga
få beskjed. Medlemmer som går skole betaler ikke kontingent, og betaler en egen pris for
forsikringene. Prisen per august 2014 er kr. 900 per år. I tillegg kommer prisen for
uføre/ektefelle forsikringen, kr 297,- per mnd. I forbindelse med overgang fra arbeid til skole
kan medlemmer reservere seg mot uføre/ektefelle forsikringen.

Militæret?
Fagforeninga må ha beskjed når medlemmer skal inn til militærtjeneste. Da betales verken
kontingent eller forsikringer. Forsikringene gjelder likevel (forbundet betaler forsikringene).

Klubblederkonferanse
14. august inviterte vi klubblederne i fagforeninga til en heldagskonferanse.
Vi snakket om verving av nye medlemmer, og delte tips og erfaringer mellom klubbene.
Fagforeninga har laget en presentasjon som kan være et hjelpemiddel i vervinga, og fikk
gode tilbakemeldinger på denne før den ble sendt ut.
Geir Myklebust fra AOF fortalte om hva AOF er og hvilke kurs de kan tilby oss.
Geir Ove gikk igjennom en oppdatert utgave av "Verktøykassen for tillitsvalgte".
Eystein la frem en omfattende presentasjon om temaet PENSJON. Denne gav deltakerne en
oversikt over pensjonssystemet vårt (folketrygden, AFP, OTP, pensjonsreformen) og hva vi
må være obs på. Pensjon er viktig, og vi tilbyr oss å holde et 3-timers foredrag om temaet
rundt i klubbene!

Tur til Orkdal
Mandag 25. august brukte Eystein hele dagen i Orkdal, og besøkte flere medlemsbedrifter i
kommunen. Han møtte ansatte i Caverion Orkanger både på Grøtte barnehage og hos
Bredero Shaw. Bravida hadde et par montører på Orkdal sykehus. Vintervoll har omfattende
installasjoner på AMFI Orkanger, og hadde innlede montører fra Nyvold Installasjon og
Caverion Orkanger.

Bravida på Orkdal sykehus

Caverion Orkanger hos Bredero Shaw

Vintervoll, Nyvold Installasjon og Caverion Orkanger på
AMFI Orkanger

Caverion Orkanger på Grøtte barnehage

Regjeringa angriper Arbeidsmiljøloven – Politisk streik!
Som mange sikkert har fått med seg, jobber regjeringa med å endre deler av
Arbeidsmiljøloven. Dette er alvorlig, for de går til angrep på flere av de viktigste punktene for
oss som arbeidsfolk:
-

Midlertidige ansettelser i opptil 12 måneder uten vilkår
Dårligere betaling for innleide arbeidere
Lengre normalarbeidsdager (10 t) uten overtidsbetaling for bedrifter uten tariffavtale
Mulighet til å pålegge den enkelte overtidsarbeid i opptil 17,5 t/uke
Mulighet til å pålegge søndagsarbeid uten saklig grunn

Alt dette legger opp til at bedriftslederne skal få mer makt, på bekostning av arbeidstakerne.
Dette er å gå flere tiår tilbake i utviklinga.
Vi har sendt inn et svar på høringa til EL & IT Forbundet, men mener at vi må gå lengre:

LO i Trondheim har tatt initiativ til en politisk streik tirsdag 23. september, og styret i
Elektrikernes Fagforening Trøndelag har vedtatt at vi skal tilslutte oss denne.

POLITISK STREIK
Tirsdag 23. september
Varighet: inntil 4 timer
Arrangement på Trondheim Torg kl 13:00
Elektrikernes Fagforening Trøndelag møtes i Trondheim Spektrum Hall A
(inngang 5, på baksida) fra kl 11 og utover.
Ta med matpakke! Det blir servering av kaffe og kiosksalg.
Felles marsj inn til sentrum ca kl 12:40.
Vi oppfordrer til samkjøring, og at folk parkerer på nedre side av bygget.

Vi har varslet Nelfo (arbeidsgiverorganisasjonen) om aksjonen. Klubblederne i bedriftene
med tariffavtale varsler sine bedrifter. I bedrifter uten tariffavtale må det enkelte medlem
varsle om at man deltar i demonstrasjonen.
Vi ønsker at også klubbene i distriktene skal delta, og bidrar gjerne med f.eks. busstransport
til og fra byen. Vår kontaktperson i Nord-Trøndelag er Fredrik Hermann (Caverion Levanger,
mobil 91743605).

Nye tariffavtaler!
Før sommeren sendte vi krav om tariffavtale ved
den nye klubben i fagforeninga: Oras AS avd.
Trondheim. Denne avtalen er nå underskrevet!
Elpro har delt opp firmaet i 3 nye firma: Elpro
Solutions AS (tavleverkstedet i Agdenes), Elpro
Electro AS (verftet på Kvithyll) og Elpro
Installasjon AS (installasjonsvirksomheten).
Elpro er ikke organisert i Nelfo/Norsk Teknologi,
så EL & IT Forbundet har krevd (og inngått!)
direkteavtaler med alle 3 firmaene.

Tur til Hemne
Tirsdag 26. august satte Eystein kursen mot Hemne. Han besøkte først Bravida sine
montører på Statoil sitt anlegg på Tjeldbergodden. På ettermiddagen hadde han møte med
Belsvik Elektro. Her har vi noen medlemmer, men ønsker flere slik at vi kan kreve tariffavtale
også her.

Bravida Tjeldbergodden

Belsvik Elektro

Klubbmøter
Eystein har deltatt på klubbmøte til Vintervoll. Takk for invitasjonen – artig å se at det var bra
oppmøte!

Klubbmøte i Montørklubben Vintervoll

Anleggsbesøk
Vi har besøkt flere anlegg i august, her er et utvalg:

Buvik Elektro, Bassengbakken

Bravida, Trondheim Spektrum

Elpro Installasjon, Kattem

Vintervoll (m/innleie fra Fjeldseth), Stjørdal kulturhus

Akkord
Montørene i Bravida har nylig avsluttet akkorden på Lerkendal Hotell. Det viser seg nok en
gang at akkord er lønnsomt - og mulig! Lerkendal Hotell var et stort anlegg med en varighet
på 1,5 år. Det har vært ei bemanning på 40 personer på det meste, derav 10 innleide uten
akkorderfaring. Totalt ble det 37.500 timer på bygget. I starten gikk det ganske
strømlinjeformet oppover etasjene, men ellers har akkordlaget hatt de «vanlige»
utfordringene med manglende/dårlig prosjektering og problemer med fremdrift og
koordinering med andre fag.
På tross av dette endte snittlønna for montørene på 269 kr/t + fagarbeidertillegg. Dette betyr
at de som var lengst på anlegget fikk etterbetalt mer enn 100.000 kr, i tillegg til at de har fått
utbetalt ordinær servicelønn underveis. En fersk lærling fikk ei snittlønn på 116 kr i stedet for
83 kr!

Noen av Bravida sine folk på Lerkendal Hotell

Hyttene i Fevåg
Elektrikernes Fagforening eier ei stor tomt (43 mål) med 2 hytter og et naust i Fevåg.
Hyttene ble bygd i 1970, og har tidligere vært et populært tilbud til medlemmene våre.
De siste (ti-)årene har hyttene forfalt, og behovet for et slikt tilbud er kanskje ikke det samme
nå som på 70-tallet. De siste 5 årene har hyttene i snitt blitt utleid til sammen 37 netter og
gått økonomisk med et tap på 32.000 kr hvert år. Det har ved flere anledninger blitt diskutert
hva vi skal gjøre med hyttene.
Styret i fagforeninga ønsker at saken nå
diskuteres i alle klubbene (på
medlemsmøter og i klubbstyrene), slik at vi
har et best mulig grunnlag for å ta en
avgjørelse. Saken settes opp til
førstegangs behandling på
representantskapsmøtet 4. desember. Her
ønsker vi at fagforeningas medlemmer
vedtar om vi skal SELGE eller BEHOLDE
eiendommen/hyttene. Deretter ser vi for
oss å jobbe videre med saken, før vi tar en
endelig avgjørelse på årsmøtet i april 2015.
Antatt markedsverdi er ca 700.000,Oppgraderinger som må gjøres er anslått til ca 1.000.000,- (Dette inkluderer et båtopptrekk).

