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Godt gang i lokalgruppemøderne.
Så er der godt gang i de årlige lokalgruppemøder.
Vi nyder at være rundt og møde Jer, og tale om de udfordringer og problemer som I tumler med i
dagligdagen.
Vi er meget glade for at der indtil videre har deltaget mange medlemmer på alle møderne, og at der
har været en god og positiv stemning overfor de tanker og ideer som vi lancerer, i forhold til vores
daglige arbejde, og ikke mindst til fremtiden.
På møderne fortæller vi bla. at vi afholder ekstraordinært tillidsmandsmøde den 9. Februar.
Baggrunden for det ekstraordinære møde, er at områdegruppebestyrelsen har ønsket at modernisere
vores vedtægter, således at de feks. lever op til de aftaler der er omkring tillidsmænd i statens virksomheder.
Iflg. denne aftale, så er det sådan at vi kun kan vælge områdegruppeformand og områdegruppenæstformand (fællestillidsmænd) blandt de i forvejen valgte tillidsmænd.
Dette lever vi ikke op til med de nuværende vedtægter, idet alle medlemmer pt. kan opstille blot ved
at skaffe en stiller liste med 25 navne.
At vi ændrer vedtægterne, forhindrer dog ikke det enkelte medlem i at stille op, det har blot den konsekvens, at det så kræver at man er valgt som lokal tillidsmand på eget depot først.
For at der ikke skal være nogen tvivl, så vil vi understrege, at vi fastholder at det er Jer medlemmer
som bestemmer hvem der skal vælges, hvis der er flere kandidater. Det ændrer vi altså ikke på.
Derudover er der nogle enkelte tilpasninger i vedtægterne, som har til formål at sikre medlemmernes
interesser bedst muligt i de faglige spørgsmål som fremtiden måtte bringe.
Vi fortsætter med lokalgruppemøderne indtil slutningen af februar, og håber stadig at se rigtigt mange af jer på disse møder, hvor vi udover ovennævnte emne, bla. giver en bred orientering om planlægning, den nye uddannelse, samt hvad vi ellers beskæftiger os med i dagligdagen.
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