Nyhedsbrev fra Tele Vest.

Flytning af generalforsamling i Tele Vest
På bestyrelsesmødet den 8. april 2021 vedtog vi at flytte generalforsamlingen i Tele Vest fra den 19. maj til
tirsdag den 25. maj 2021. Vi håber så meget på, at forsamlingsforbuddet, på det tidspunkt, er hævet til over
50 personer.
Vi har ret til at mødes - også i dag - fordi vi er en politisk- og faglig organisation. Der er bare ingen
konferencecentre, der har åbne endnu, og derfor har vi ikke et sted at afholde generalforsamlingen fysisk –
og inden døre. Vi har vendt og drejet muligheden for at afholde generalforsamlingen over Teams, men det
finder vi er for usikkert.
Vi har en reel mulighed for at afholde generalforsamlingen den 25. maj. Hvis smittetallet holdes stabilt lavt,
håber og tror vi, at der den 21. maj vil komme en udmelding om en større genåbning af samfundet.
Vi har booket Sabro Kro til afholdelse af generalforsamlingen. Her ligger en klar aftale om overholdelse af
myndighedernes krav, til afholdelse af møder. Et af kravene er, at deltagerne skal fremvise en negativ
Coronatest. Skulle vi blive nødt til – endnu en gang – at flytte mødet, udsendes ny invitation i et nyhedsbrev
senest én måned før afholdelse.
Der er ingen ændringer i hverken dagsorden eller opstillede kandidater. Regnskab og revisorprotokol kan
ses på vores hjemmeside, hvor også en mere detaljeret udgave af regnskabet vil blive lagt op – dette var et
ønske fra seneste generalforsamling.
Beretning og forslag til generalforsamlingen vil løbende blive lagt på hjemmesiden televest@danskmetal.dk
og kan rekvireres ved henvendelse til afdelingskontoret.
Lønstatistik 2021
Det er nu tid til udarbejdelse af lønstatistik for 2021.
Tillidsrepræsentanterne står for indsamling af lønoplysninger fra medlemmerne. Oplysningerne skal være
afdelingen i hænde senest den 4. maj 2021. Har du endnu ikke hørt noget om dette, anbefaler vi, at du lige
tager fat i din tillidsrepræsentant.
For at lave en lønstatistik for en gruppe, der giver et rimeligt billede af gruppens lønniveau - og for at
lønstatistikken er anonym - skal nedenstående kriterier være opfyldt
•
•

Min. 30 % af medarbejderne i en gruppe skal aflevere oplysningsskemaet.
I beregningsgrundlaget for en gruppe, skal der indgå min. 10 oplysningsskemaer.

Beregningen for en gruppe vil indeholde et gennemsnit for hele gruppen. (Gennemsnit af de tre højeste og
de tre laveste indkomne skemaer).
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