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Hvordan skal SAFE se ut i
framtida?

Kurs arbeidsrett trinn I: 29. til 30.
oktober.
Kurs arbeidsrett trinn II: 14. til 15.
januar 2015.

Du og alle andre medlemmer i SAFE har nå mulighet til å påvirke
SAFEs framtid. Hvordan skal organisasjonen vår se ut, hvilke
veivalg skal tas på kongressen i 2014?

Ved å gå inn på “SAFE kongress 14”
i fanen på høyre side av www.safe.no
og logge deg inn på “Min side”, vil
du finne diskusjonsmateriell og
underlag for diskusjoner. Bruk
anledningen aktivt til å påvirke
organisasjonen og sikre at vi har det
beste olje- og energifagforbundet
tilpasset framtidas utfordringer.
Det er ikke et mål at alle skal være
enige i denne fasen, men at flest
mulig synspunkt og forslag skal på
bordet.

Fra organisasjonsdebatten på klubbledermøtet i
juni.

Debatten er et resultat av et
kongressvedtak fra 2011, samt et nytt
vedtak fra landsmøtet i SAFE i 2013.
Hva ligger i vedtaket?
SAFE må bli en mer dynamisk
organisasjon med fokus som
samsvarer med det som rører seg i
bransjen, og som treffer grasrota med
våre verdi- og veivalg.
I diskusjonen har man stilt
spørsmålet:
Hvordan arbeider vi?

Fra siste kurs for tillitsvalgte i juni.

Hva vil det si å bli en mer dynamisk
organisasjon, og hvilke prinsipper har
vi for organisering?

Vi gjør oppmerksom på at klubbene
har anledning til å bestille kurs hos
oss i tv-arbeid, forhandlinger,
presentasjonsteknikk, blant annet. Det
kreves et minimumsantall deltakere.
Ta i så fall kontakt med Mette
Møllerop, 51 84 39 09
mette@safe.no.

Ferietid i SAFE
Fra landsmøtet i 2011.

Hva er det som hindrer oss i å være
en dynamisk organisasjon, med et
kritisk blikk på interne og eksterne
utfordringer.
Hva skal til for å bli en dynamisk
organisasjon, med forslag til tiltak,
samt organisering og vedtekter.
Tilretteleggingen har
organisasjonsutvalget stått for, og alle
utvalgsmedlemmene har deltatt i
arbeidet med å grave fram, analysere
og presentere grunnlagsmaterialet.
Lykke til med debatten!
Kurs i SAFE til høsten
Det vil bli satt opp en rekke kurs i
SAFE til høsten. Foreløpig er datoene
til kurs for tillitsvalgte klart. Det
samme er kurs i forhandlinger, samt
Arbeidsrett I og II.
Kurs tillitsvalgte: 6. til 9.oktober.
Kurs tillitsvalgte: 10. til 13.
november.
Kurs forhandlinger: 21. til 22.
oktober.

Både ledelse og
organisasjonssekretærer har ferie i
løpet av juli og august.
Ta kontakt med vårt sentralbord,
telefon: 51 84 39 00 for nærmere
informasjon om du har behov for
kontakt med en av disse.
I sommerhalvåret fra 1.juli til
15.august har sentralbordet åpent fra
08.00 til 15.30.

Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør SAFE

