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Kontakt oss:
Klubbleder:
Bjørn Roald Helmersen
Mob. 95052036
Mail
bjorn.roald.helmersen@nte.no
Hovedtillitsvalgt:
Svein Welde
Tlf. 74150591
Mob. 97519840
Mail svein.welde@nte.no
Elektro:
Geir Tore Mjønes
Tlf. 74273710
Mob. 91376614
Mail geir.tore.mjones@nte.no
Energi:
Knut Egil Sjøli
Mob. 91329139
Mail knut.sjoeli@nte.no
Felles:
Michael Kaldahl
Mob. 91851985
Mail michael.kaldahl@nte.no
Nett:
Tor Haltbrekken
Tlf. 74150451
Mob. 91353134
Mail tor.haltbrekken@nte.no
Bredbånd:
Lise Bruun
Mob. 47024591
Mail lise.bruun@nte.no

Et organ for NTE- Klubb

Årgang 10, nr 24-07

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 11.
NOVEMBER KL. 18.00 PÅ KANTINEN VED
HOVEDKONTORET.

Foreløpig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innkalling og sakliste
Orientering konserndannelsen etter behandling i bedriftsforsamlingen.
Delt sesjon, avdelingene velger sine kandidater til bedriftsstyrene, eks. Butikk AS.
Valg av kandidater til bedriftsstyrene.
Valg av verneombud.
Lokalt lønnsoppgjør.
Eventuelt.

Det er Avdelingene som har representasjonsretten, men alle medlemmene er selvfølgelig
velkomne til å delta. På grunn av middagsservering er vi avhengig av påmelding til klubbleder
innen 3. desember.

STYREMØTE I NTE HOLDING AS
Styret i NTE Holding skal i styremøte i dag behandle Administrerende Direktørs
forslag til organisering av konsernet NTE. Hvilken beslutning styret gjør er i
skrivende stund ikke kjent, vi kommer tilbake med nytt Glimt så snart dette er kjent.
Saken skal videre drøftes og vedtas i møte i bedriftsforsamlingen den 27. november.

Overføring av ansatte fra Elektro.
Overføring av nettmontørene fra Elektro er virksomhetsoverdragelse etter
Arbeidsmiljølovens bestemmelser, det betyr at alle som til daglig jobber på nettet vil
følge med over. Hvor mange det er som vil bli overført er i ikke endelig avklart.
Saken vil bli drøftet med organisasjonene.

Lokalt lønnsoppgjør!
Uenighetsprotokoll og partsinnlegg er sendt til Forbundet sentralt, Forbundet har som
mål å bli ferdig med tvistebehandlingen i år, så det er ikke sikkert at det blir noen
etterbetaling i år. En annen konsekvens av at det er brudd i det lokale lønnsoppgjøret
er at det ikke vil bli inngått noen lokale avtaler før saken har funnet sin løsning!

AKSJONSDAG FORSVAR AFP 22. NOVEMBER
NTE Klubb oppfordrer våre medlemmer til å delta på lokale arrangement.

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

