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Forbundsmeddelelse nr. 103 – af 3. juli 2015

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
17. februar 2015. Ny overenskomst for de kommunalt ansatte.
21. marts 2015. Orientering om de nye beredskabsoverenskomster.
20. april 2015. Nye løntabeller og indsatsledervagt betaling 2015.
2. maj 2015. Tilbud om seniorkursus. Ikke sendt til studiemedlemmer.
2. juni 2015. Ny overenskomst for beredskabs-og ambulancepersonale.

Årsmøde og generalforsamling.
Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling onsdag
den 26. august 2015, kl. 10:00 i Arena Nord, Rimmens Alle 37, 9900 Frederikshavn.
Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.
Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret morgenkaffe fra kl. 09:30 og frokost kl.
12:00.
Der ydes ikke rejsetilskud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 5.
august 2015.
Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 104, program, dagsorden, bestyrelsens
skriftlige beretning, og regnskab, blive udsendt primo august 2015.
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den 14. august 2015.
******************************************

Overenskomstforhandlingerne – OK15
Overenskomstforhandlinger er afsluttet.
Desværre er resurserne i KL så små, at det tager meget lang tid inden resultatet af forhandlinger
bliver implementeret i overenskomsterne. På nuværende tidspunkt kun ”Overenskomst for
beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber”, som har
skiftet navn til ”Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale” der er blevet udsendt.
Du vil blive orienteret når de øvrige aftaler og overenskomster bliver udsendt.
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Seniorkursus
PFA Pension afholder i samarbejde med KOS seniorkursus på
Højstrupgaard den 26. – 27. oktober 2015.
DOBL er tildelt 6 pladser og vi betaler kursusafgiften.
Pladserne blev fordelt ved lodtrækning, og deltagerne blev:
Robert Vejsholt med ledsager, Slagelse.
Niels Nissen med ledsager, Kolding.
Torben Skovgaard med ledsager, Odense
Desværre var der ikke plads til alle, men vi håber på at kunne
tilbyde kurset igen til næste år.
Beredskabsinspektør Poul B. Jensen,
Middelfart Brandvæsen foretog lodtrækningen.

******************************************

KRISEBEREDSKAB FOR MEDLEMMER I DOBL
I denne tid er det vigtig, at vi passer på os selv og på hinanden. Det mærkes i høj grad, hvordan
omstruktureringen påvirker medlemmerne.
DOBL har oprettet et kriseberedskab, som har været i brug det sidste års tid.
Kriseberedskabet kan anvendes i forbindelse med voldsomme hændelser på jobbet. Det kunne være
i forbindelse med indsatser, vold, trusler om vold, sygdom eller personlige konflikter i forbindelse
med jobbet.
I denne tid, hvor der sker store ændringer i beredskabet, har Kriseberedskabet vis sig at være en stor
støtte for medlemmerne. Flere føler sig presset i situationen og har brug for at læsse af.
Hvis du måtte have brug for en snak, så benyt dig af beredskabet.
Netværket består af frivillige fra DOBL, som alle har gennemgået en uddannelse i det ramte
menneske og krisesamtale. Kriseberedskabet står til rådighed 24 timer i døgnet. Alle deltagerne i
kriseberedskabet har naturligvis tavshedspligt.
Alle samtaler er fortrolige og kan foregå pr. telefon eller ved personligt møde.
Kontakt formand Michael Petersen på 21 46 00 50 eller Stine Arenshøj på 22 88 80 08

******************************************
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Husk at melde adresseændring.
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefon nummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.
Med venlig hilsen og med et ønske om en god sommer til medlemmerne og deres familie
Michael Petersen
formand
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