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Stolt oljearbeider
Den siste tiden har mange oljearbeidere oppdatert profilbildet sitt
på Facebook, det har også leder i SAFE Hilde-Marit Rysst gjort.
Initiativtaker bak det hele er elektriker i Equinor og SAFE
tillitsvalgt Idar Martin Herland. Han gjorde det for å få
yrkesstoltheten tilbake blant sine kollega
SAFEs forbundsstyre inviterer
klubbene i SAFE til en spennende
dag på Sola Strand Hotel.

Kutt for klima
Debatten om å kutte oljeproduksjonen
uten å ha en erstatning klar. Mangel
på erkjennelse av at energibehov bare
øker. Debatten uten å anerkjenne
økonomibehovet for samfunnet, det er
en debatt som blir vanskelig å være
en del av.
SAFE ønsker velkommen en
faktabasert debatt, hvor vi alle
anerkjenner at vi har et felles mål; en
sunn og levedyktig jordklode til våre
etterkommere.

Føle på skam
I mange medier snakkes det om skam,
fly-skam, kjøtt-skam og det blir
snakket om olje-skam. Oljearbeiderne
bør føle seg skamfulle.
Som et motsvar til dette har Idar
Martin Herland, SAFE tillitsvalgt i
Equinor, laget en tekst som kan
legges på profilbildet den enkelte har
på Facebook. Flere og flere
oljearbeidere oppdaterer nå sitt
profilbilde med denne rammen –
Stolt oljearbeider.
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier
at dette er et enkelt og synlig
budskap. Vi er stolte over vår jobb og
vårt bidrag til velferdssamfunnet.
Oljearbeideren lar seg ikke
stigmatisere og være skamfulle
arbeidere. Den lille handlingen viser
både at vi er mange, og at vi er en del
av alle samfunnslag. Det er ett
fellesskap på tvers av yrker og
selskaper.

SAFE Gratulerer de
Foodora-ansatte med
tariffavale
Ett enstemmig SAFE forbundsstyret
støttet Foodora sin viktige kamp om
tariffavtale og forutsigbare ryddige
arbeidsforhold.
SAFE gratulerer de Foordora ansatte
med tariffavtale. Den fem uker lange
Foodora-streiken er over, og vi ser at
det nytter å kjempe for rettferdige
lønns- og arbeidsvilkår.

Tillitsvalgtkonferanse:
SAFE og fremtiden
Hold av dagene 9. oktober 2019, da
avholder SAFE tillitsvalgtkonferanse
på Sola Strand Hotel.

Det er viktig å sette en fot i bakken,
både for å diskutere norsk arbeidsliv
og dens utvikling, og organisasjonen
vår og vår utvikling, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
På kongressen i 2017 gjorde SAFE
viktige valg, vi snudde om på
organisasjonen og la planer for den
kommende kongressperioden. Nå er
vi halvveis og bør ha en
statusoppsummering i dette arbeidet.
For å sikre at forbundsstyret får et
bredt grunnlag for sine vedtak, og at
utvalgene som jobber opp mot
kongressen 2020 får det beste
utgangspunktet, ønsker vi nå å samle
organisasjonen.
Men det blir ikke bare en intern dag,
vel så viktig er det å samles for å få
informasjon om arbeidslivets
utvikling.
Alle de store ordene; digitalisering,
teknologifisering, endringsvilje,
omstilling, tariffhopping,
klimaendringer og mye mer skal vi få
informasjon om og diskutere. Hva
betyr det for arbeidsplassene våre,
tryggheten vår?
Premissene for velferdssamfunnet
vårt er ikke minst arbeid for flest
mulig. SAFE jobber for et sunt
arbeidsmiljø, bærekraftige
arbeidsplasser. Hvordan skal vi gjøre
det i praksis? Hvordan sikre fortsatt
innflytelse på arbeidsplassen?

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 27.09.2019 • SAFE.NO

Hvordan styrke oppslutningen om
fagforeningene og arbeidet som
gjøres? Hva må SAFE bli enda bedre
på?

tillitsvalgt.

Det blir en spennende dag, og vi
gleder oss til å gi SAFE påfyll i
hverdagen.

Hva er en tariffavtale og hovedavtale?

Agenda for dagen blir sendt ut i god
tid før selve konferansen.
Når den faglige delen av konferansen
er ferdig, blir det felles middag med
underholdning på kvelden. De som
har behov for overnatting til neste
dag, har mulighet til det. Vi har holdt
av rom.
Konferansen er i utgangspunktet
forbeholdt klubbledere.
Kan ikke klubbleder, kan det sendes
en annen representant for klubben.
Det er åpnet opp for noen
observatørplasser, det dekkes for
klubbens regning.

Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk
Norge det gode arbeidslivet vi har?

Hvilke plikter og rettigheter har du
som arbeidstaker og tillitsvalgt?
Få en innføring i hva SAFE
administrasjonen jobber med.
Få en innføring i klubbarbeid,
tillitsvalgtarbeid, økonomi,
elektronisk verktøy
Hva er en tillitsmann kontra
verneombudet, hvordan samarbeider
de to rollene.
Lære om kommunikasjon- og
presentasjonsteknikk. Hvordan
snakke i store forsamlinger, beholde
roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy
som skal hjelpe oss.

SAFE dekker reise og opphold for
alle kursdeltakerne.
Kurset avholdes i Stavanger denne
gang.
Vel møtt til to spennende dager i
Stavanger til høsten.
NB! Flere alternative kursdatoer er
satt opp, sjekk www.safe.no

Medlemsfordeler
Til de av dere som nærmer dere
pensjonsalder, meld dere på
pensjonspraten https://safe.no/formedlemmer/pensjonspraten-etmedlemstilbud-fra-safe/
Les mer om SAFE sine
medlemsfordeler på
https://safe.no/formedlemmer/medlemsfordeler/
Vi ønsker dere en god helg!

Siste påmeldingsfrist er torsdag 4.
oktober 2019.

Med vennlig hilsen
Anita Fløisvik
SAFE
986 09 337

Noen få ledige plasser
igjen på SAFE Skolen
Modul I: 15. – 16.
oktober 2019

www.safe.no
Facebook

Meld dere på via www.safe.no

Tellef Hansen

Meld dere på via våre
nettsider www.safe.no
SAFE Skolen Modul 1 –
På SAFE Skolen Modul 1 lærer du
det grunnleggende du trenger som

Tellef Hansen, tidligere DeFacto, er
en av foredragsholderne på SAFE
Skolen Modul 1. Han har et faglig
kunnskapsnivå som er i en klasse for
seg, og form som inspirer deltakerne
til ekstra innsats.
Kurset går over 2 dager, med en felles
middag på kvelden etter dag 1, på
koselig restaurant i Stavanger.

