
 

SAFE gir av 
overskuddet til 
organisasjoner som 
hjelper Ukraina  
 

 
 

SAFE vedtok på Landsmøtet i juni i år at 
200 000 kroner skulle doneres til 
organisasjoner som jobber aktivt med å 
hjelpe Ukraina. Etter grundig vurdering, 
valgte SAFE å donere til disse fire 
organisasjonene: Redd Barna, Røde Kors, 
Norsk Folkehjelp og Tro-Håp-Kjærlighet 
Stiftelsen (THK-stiftelsen). 
  
– I anledning overskuddet for 2021 og 
Landsmøtets behandling av regnskap, gjorde 
SAFE et vedtak om å støtte Ukrainia med 
200 000 kroner. Vi har delt opp summen i fire 
og valgte Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd 
Barna og THK-stiftelsen, sier forbundsleder 
Hilde-Marit Rysst. 
 
Situasjonen i Ukraina er svært utfordrende. 
Ifølge FN trenger over 17 
millioner mennesker hjelp. Enda flere vil 
trenge hjelp når vinteren kommer som 

vanligvis har temperaturer på mellom 15 - 20 
minusgrader. Store deler av befolkningen i 
Ukraina trenger helsehjelp, et sted å bo, 
beskyttelse og en jobb. 5,7 millioner barn i 
skolealder er rammet av konflikten. SAFE vil 
støtte Ukraina gjennom disse fire fantastiske 
organisasjonene. 
 

Meld deg på SAFE Skolen 
 
SAFE Skolen Modul II: 21. – 22. februar 
2023 
 

 
 
SAFE Skolen Modul II avholdes på Radisson 
Blu Atlantic Hotel – Stavanger. 
 
SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra 
SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring 
i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en 
tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære 
om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er 
en protokoll, hvordan skrive en protokoll, 
saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra 
interessetvister. Forhandlinger, arenaer. 

 
SAFE Skolen Modul I: 18. – 19. april 2023 
 
SAFE Skolen Modul I  avholdes på 
GamlaVærket – Sandnes. 
 
På SAFE Skolen Modul I lærer du det 
grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fukraine%2Frecent-ukrainian-territorial-gains-reveal-large-scale-damage-irc-warns-severe-humanitarian-need-and-harsh-winter-ahead%3F_gl%3D1*2mvnis*_ga*MjA0MjkyODQ5OC4xNjYwNTA0NjUw*_ga_E60ZNX2F68*MTY2NTEyNjkyOS4zLjEuMTY2NTEyNzIzNy42MC4wLjA.&data=05%7C01%7C%7C9da088f4a3c84158088e08dac1938d4f%7Cf9403dfb9dad4bf3b6de36f05a10f75c%7C0%7C0%7C638035136743239437%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hFn6%2BkbsotyUWVa7PaZdZ5ddFeVg78cZ%2Fs21sIWI%2Bfc%3D&reserved=0
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Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det 
gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale 
og hovedavtale? 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.  
 
SAFE Skolen Modul III – HMS: 14. – 15. 
februar 2023 
 

 
 
SAFE Skolen Modul III avholdes på Thon Hotel 
Maritim – Stavanger. 
 
På SAFE Skolen Modul III – HMS lærer du om 
hvordan ha struktur på petroleumsindustriens 
regelverks- og tilsynsregime. Få en innføring i 
arbeidsmiljølovens muligheter, lovverk og 
regelverk. Hvordan fungerer 
verneombudsrollen, klubbens rolle? 
Arbeidsmiljø,helse og sikkerhet samt 
psykososialt arbeidsmiljø. 
 
 

Meld deg på kurs og bli kjent med mange 
andre forskjellige klubber og med oss i 
organisasjonen. Det blir en felles middag på 
kvelden etter dag 1. SAFE dekker reise og 
opphold for alle kursdeltakerne.  
 
 

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. Bli med du 
også!   
 

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! 
 
 

 

 
 
Bestill her. 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://www.apple.com/no/airpods-pro/
https://www.avis.no/leiebil-tilbud/partnere/andre-partnere/ys

