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Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Fotballturnering!
Historiens første fotballturnering i Elektrikernes Fagforening Trøndelag ble
gjennomført på Lade lørdag 13. september. Vi ble totalt 18 lag, med ca 120
deltakere.
Disse lagene deltok:










Caverion Orkanger
Caverion Trondheim
Caverion Stjørdal
Caverion NordTrøndelag
Bravida (2 lag)
Vintervoll (5 lag)
Sønnico
Fjeldseth (2 lag)
Buvik Elektro

I tillegg inviterte vi 3 klubber som «tilhører» Trøndelag Energiforening:
NTE Elektro Stjørdal, TrønderEnergi Nett og TrønderEnergi Elektro.
I en spennende finale mot TrønderEnergi Nett vant Caverion Nord-Trøndelag!
Buvik Elektro vant finalen i B-sluttspillet.
På kvelden møttes vi til middag, premieutdeling og sosialt samvær på Olavs Pub.
Vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger etter turneringa, og flere krever at
dette blir en årlig hendelse …

1500 medlemmer!
I september nådde vi en milepæl – vi ble 1500 medlemmer!
Litt statistikk om fagforeninga vår:









1270 betalende medlemmer
54 kvinnelige medlemmer
261 lærlinger
Snittalder 33,5 år (unntatt pensjonistene)
1118 medlemmer i Sør-Trøndelag
265 medlemmer i Nord-Trøndelag
Vi har medlemmer i 101 forskjellige virksomheter
1167 av medlemmene våre jobber i en bedrift med tariffavtale!

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 de tillitsvalgte i fagforeninga
I august har vi hatt møter med de tillitsvalgte i Sønnico Tele, og med klubbleder Krister i
O.Løkken.

Klubbstyret i Sønnico Tele

Krister fra O.Løkken

FORSIKRINGSINFO
Denne gangen setter vi fokus på EL & IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring.









Pris: 297,- pr mnd
Kode O
Lærlinger får ikke denne forsikringen
Du har mulighet til å reservere deg (si at du ikke ønsker den) når du blir medlem
Det er kun EL & IT Forbundet som har denne forsikringen, ikke resten av LO
I motsetning til andre uføreforsikringer, krever ikke denne legeattest
Nedtrapping av forsikringssummen starter først når du har passert 50 år
Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år

Forsikringen gjelder i 5 forskjellige tilfeller:
1. Hvis du er arbeidsfør, under 60 år og blir erklært mer enn 50 % ufør, får du en utbetaling på
468.848,- (lavere sum etter 50 år).
2. Dersom du er arbeidsfør og mellom 60-67 år, fungerer forsikringen som en dødsfallforsikring.
Utbetaling kr 213.113,- ved død.
3. Dersom du er under 60 år og blir sykemeldt mer enn 12 måneder, får du en månedlig
skattefri utbetaling på 4.688,- (lavere sum etter 50 år).
4. Dersom du er arbeidsufør, fungerer forsikringen som en dødsfallsforsikring. Samme
utbetaling som ved uførhet (pkt. 1)
5. Dersom din ektefelle/samboer dør, får du en utbetaling på 426.225,- (denne summen gjelder
alder t.o.m. 50 år)

Denne forsikringa ble endret fra 1. januar i år. Den ble faktisk både bedre og billigere!
Endringen gjør det lettere å få utbetalt penger
fra forsikringen (se pkt. 3).
Det første året du er sykemeldt skal du ha
ordinær lønn. Deretter går du over på
arbeidsavklaringspenger, som er ca 62 % av
vanlig lønn. Da kompenserer denne forsikringa
for noe av inntektstapet ditt, med en månedlig
utbetaling!

Har du vært sykemeldt i mer enn 12 måneder?
Har du mistet ektefelle/samboer?
- Ta kontakt, så hjelper vi deg med å få utbetaling fra
forsikringen!

Politisk streik!
Tirsdag 23. september sto store deler av elektrobransjen i Trøndelag i ro. Mange fulgte vår
oppfordring om å bli med i den politiske streiken mot de foreslåtte endringene i
Arbeidsmiljøloven.

Ca 350 fra Elektrikernes Fagforening
Trøndelag møtte opp i Trondheim
Spektrum. Det kom busser både fra
Orkdal og Steinkjer. Etter en appell
fra fagforeningslederen gikk vi
samlet inn til Trondheim Torg. Her
møtte vi enda flere elektrikere, så vi
anslår av vi var ca 450 tilstede!

Dagen før streiken, varslet
arbeidsminister Robert Eriksson
at han ville gjennomføre forslaget
om midlertidige ansettelser –
uansett hva høringssvarene sa! Dette er det mange medlemmer som har fått med
seg, og reaksjonene er sterke.

«Hva gjør vi nå?» er det mange som lurer på.
30.9 deltok Lars Roar Mjøen og Eystein Garberg på representantskapsmøte i LO i
Trondheim. Der ble det enstemmig vedtatt at vi krever at LO må mobilisere til en
GENERALSTREIK. Dette innebærer at arbeidsfolk i hele landet legger ned arbeidet.
Vi streiker mot at bedriftslederne skal få mer makt, på bekostning av arbeidstakerne:







Midlertidige ansettelser i opptil 12
måneder uten begrunnelse
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

Forslagene rammer ikke bare den enkelte
arbeidstaker, de favoriserer også de useriøse
bedriftene fremfor bedrifter med tariffavtale …

Aksjonsuke
22-26 september hadde vi ei aksjonsuke mot det useriøse arbeidslivet i
Trondheimsregionen, i samarbeid med Fellesforbundet og Norsk
Arbeidsmandsforbund. Totalt deltok 47 personer, og 65 byggeplasser ble besøkt.
Stort sett er ting på stell, men Arbeidstilsynet fikk tips om 5 byggeplasser de bør se
nærmere på. Vi kom over både utenlandske elektrikere og «elektrikere» uten
godkjenning fra DSB, og sendte tips til DLE (Eltilsynet).
På Grilstad Marina fikk vi ikke komme inn! I et slikt tilfelle får vi hjelp fra det regionale
verneombudet i Fellesforbundet, som har adgang der de måtte ønske.

Klubbmøter
I september har vi deltatt på møter hos Nokas Teknikk, Berg & Wigum, Trondheim
Elektro og Sønnico Tele.
Klubben i Berg & Wigum har vi hatt en svært positiv utvikling den siste tida. De har
kommet i gang med klubbarbeidet, og vi har fått vervet flere medlemmer. I løpet av
kort tid har de gått fra 13 til 22 medlemmer!

Berg & Wigum

Trondheim Elektro

Akkordkurs
16. oktober kl 08:00-16:00 arrangerer vi akkordkurs.
Påmelding til geir.ove.kulseth@elogitt.no

Anleggsbesøk
Her er et utvalg av anleggene vi har besøkt i september:

Henninen Elektro hos Marine Harvest på Stadsbygd

Frank og Birger fra Sønnico Tele bygger ut 4G på taket til Rema1000 Moholt!

Akkord-Endre har besøkt Sønnico, som jobber listeakkord på "Tillerlandet"

Ønsker DU besøk? Gi et hint til Eystein: 95252101!

