
 

Bli med i kampen 
for et rettferdig 
arbeidsliv og få en 
digg velkomstgave! 
 

 

I perioden 15. november 2022 til 15. 
februar 2023 vil alle nyinnmeldte 
medlemmer få AirPods Pro 2. generation i 
velkomstgave. Vi skal også hver måned 
trekke to premier blant de som har vervet 
nye medlemmer. Bli med i SAFE-familien 
og i kampen for et rettferdig arbeidsliv.  
 
Gaven vil bli sendt deg når SAFE har registrert 
betaling av medlemskontingent for ordinært 
medlemskap i tre måneder. For lærlinger (som 
alle er obligatorisk fritatt for 
kontingentinnbetaling) gjelder tre måneders 
medlemskap fra innmeldingsdatoen. 
 
Hvem omfattes av denne vervekampanjen? 
 
Vervekampanjen gjelder der det er etablerte 
klubber. Det er selvfølgelig også fullt mulig å 

verve i andre klubber enn sin egen. Der det 
ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe  
arbeidstakere fra samme bedrift melder seg 
inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at 
vervepremier kan deles ut når klubb er 
etablert. 
 
Retningslinjer: 
• Det elektroniske innmeldingsskjemaet må 
være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens 
navn, da etterregistrering ikke er mulig. 
• Nyinnmeldte må være trukket i kontingent 
før velkomstgaver sendes ut og vervingen blir 
godkjent. Gjelder ikke lærlinger, da de er 
fritatt kontingent. 
• Vervepoengene har en varighet på 5 år. 
Poeng eldre en 5 år blir automatisk slettet. 
• Maks uttak av vervepremier pr kalenderår er 
kr 10.000,-. 

 
Tillitsvalgte på heltid er ikke omfattet av 
vervekampanjen. 

 
 
Bruk denne QR-
koden, meld deg 
inn i vårt 
fellesskap og få en 
digg velkomstgave! 
 
 
 

|ET NYHETSBREV FRA SAFE • 18.11.2022 • SAFE.NO 

https://www.apple.com/no/airpods-pro/
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SAFE Tariffkonferanse  

7. – 8. mars 2023 
 

SAFE Tariffkonferanse avholdes på Scandic 
Bergen City 7. – 8. mars 2023. Konferansen 
starter kl. 10:00, 7. mars og avsluttes 8. mars 
kl. 15:00.  
 
Egen innkalling til konferansen blir sendt ut 
særskilt. Fordelingen er en representanter pr. 
klubb uansett størrelse. Klubber med over 500 
medlemmer får 1 representant pr. 500 
medlemmer utenom. Forbundsstyret og 
forbundssekretærer kommer i tillegg.  
 
Påmeldingsfrist 10. februar 2023. 
Meld deg på her.  
 
 

Bli med på 
informasjonsmøte om 
nye klubbsider 
 
Vi har gleden av å presentere og tilby nye 
klubbsider! Det var et felles ønske fra dere å 
ha et felles ansikt og ny drakt, samt et lettere 
nettsted å administrere. Nå har vi muligheten 
til å fornye oss. 
 
Vi håper så mange som mulig benytter seg av 
denne unike muligheten til å bygge et sterkere 
SAFE. 
 
Se skissene av løsningen her:  
https://safe-skisse.webflow.io/  
 
Den største nyheten med de nye sidene er 
krysspublisering – det skal være mulig for 
redaktøren (vi i SAFE sentralt) å publisere 
nyheter og aktiviteter også på klubbsidene. 
Redaktøren velger da hvilke klubbsider 
nyheten eller aktiviteten skal vises på. Dette 
sikrer aktivitet på sidene deres og sporadiske 
relevante oppdateringer. 
 
  
 

Hosting av løsningene inngår i SAFEs 
driftsavtale, dette betyr i praksis at dere ikke 
vil ha noe faste kostnader i året med å bytte til 
de nye malene (utenom eget behov for hjelp 
fra support). 
 
Tilbudet (som ble tilsendt dere på e-post 
onsdag, den 9.11.2022) inkluderer overføring 
av alt innhold, men dette vil ikke bli 
strukturert, og mest sannsynlig er det behov 
for en ryddejobb. 
Les mer om tilbudet til klubber her.  
  
Nå inviterer CoreTrek, leverandøren av de nye 
klubbsidene, alle klubbledere og interesserte 
tillitsvalgte til et infomøte. Alle dere som 
vurderer tilbudet kan delta og komme med 
spørsmål/innspill. 
 
Når: Mandag 21.11.2022 
Kl: 10.00 – 11.00  
Hvor: på Google Meet, bruk lenken 
https://meet.google.com/rgd-esox-sib  
NB: Nettleseren Google Chrome fungerer best. 

SAFE fortsetter kampanjen på 
Tannhelseforsikring 

 

For kun 118 kroner per måned kan du som 
SAFE-medlem forsikre tennene dine for 
inntil 30.000 kroner pr år.  
 
Kampanjeperioden er begrenset til ut 
november, så følg med og sikre deg denne 
unike medlemsfordelen! Du kan også benytte 
anledningen til å kjøpe denne forsikringen til 
dine familiemedlemmer. Kjøp her.  
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://compendiamedlem.no/standardmedlem/SAFE/endring.nsf/Logginn.xsp?kursid=171122133038AS1HgWyhoug
https://safe-skisse.webflow.io/
file://///DC/felles/Common/Bildearkiv/2022/Tilbud%20SAFE%20Klubbsider%202022.pdf
https://meet.google.com/rgd-esox-sib
https://ys.no/medlemsfordeler/november/
https://ys.no/medlemsfordeler/november/
https://www.norsktannhelseforsikring.no/ys-kampanje/fordel

