
 

Medlem nr. 11 000 
er på plass i rekkene 
våre!  
 

 

SAFE vokser! Vi har registrert medlem 
nummer 11 000. Dette er et resultat av mye 
godt arbeid, både ute i organisasjonen og 
på SAFE-huset.   
 
Det er artig å være forbundsleder og å ha så 
mye godt arbied ute i organisasjonen og 
arbeid her på huset, sier forbundsleder Hilde-
Marit Rysst.  

 
SAFE sin julekalender 
«Magisk desember»  
 

 

I år har vi ha ny julekalender. Fra 1. – 24. 
desember kan du delta ved å svare på 
spørsmål og være med i trekningen av flotte 
premier. Du kan registrere din e-post adresse 
her.   
 

Husk kampanjen vår 
 

 

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.  
 

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

Gaven vil bli sendt deg når SAFE har registrert 
betaling av medlemskontingent for ordinært 
medlemskap i tre måneder. For lærlinger (som 
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https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://www.apple.com/no/airpods-pro/
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alle er obligatorisk fritatt for 
kontingentinnbetaling) gjelder tre måneders 
medlemskap fra innmeldingsdatoen. 
 
Les om hvem som omfattes av denne 
vervekampanjen og om retninglinjer her.  
Tillitsvalgte på heltid er ikke omfattet av 
vervekampanjen. 
 

Bli med på workshop for 
de nye klubbsidene 

Til klubbene som ønsker å bestille de nye 
sidene: Vi har satt opp workshop allerede 
neste uke, mandag den 28. november mellom 
9:00 – 11:00. Det er mulig å delta fysisk 
(adressen er Marieroveien 21A, Stavanger) 
eller digitalt, bruk denne lenken: (Chrome 
fungerer best). https://meet.google.com/xfp-
sogk-fhb 
 
De som fortsatt tenker på å gå for løsningen: 
dere kan delta på workshop-en for å få mer 
innblikk i systemet.  
 
Neste workshop er den 8. desember kl 9:00 – 
11:00, hold av datoen 
https://meet.google.com/owa-bppm-nkf 

SAFE på EKKO-radio 

 

 

 

 

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og 

organisasjonssekretær i SAFE, sammen 

med Hans Marwoll og Anders Myklatun 

var gjester på NRK radio sitt EKKO 

samfunnsmagasin. I mandagens episode var 

hovedtema oljearbeidere som ble alvorlig 

syke og erstatningen de har krav på. Hør 

innslaget her.  

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.  
 
Påmeldingsfrist 10. februar 2023. 
Meld deg på her.  

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://safe.no/kampanje-bli-med-i-kampen-for-et-rettferdig-arbeidsliv/
https://meet.google.com/xfp-sogk-fhb
https://meet.google.com/xfp-sogk-fhb
https://meet.google.com/owa-bppm-nkf
https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202211/MDFP02016022
https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202211/MDFP02016022
https://compendiamedlem.no/standardmedlem/SAFE/endring.nsf/Logginn.xsp?kursid=171122133038AS1HgWyhoug
https://ys.no/medlemsfordeler/november/
https://ys.no/medlemsfordeler/november/
https://www.norsktannhelseforsikring.no/ys-kampanje/fordel

