
Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

Hei alle.

Vi har hatt et arbeidsmøte for å forberede årsmøte. Mye er kommet på plass, men enda er
det en del som gjenstår.
Ikke minst er det spennende om vi kan avholde møtet fysisk, eller om vi må gjennomføre
digitalt. Avgjørelsen blir tatt i begynnelsen av februar.

Årsmøtet er planlagt på Blindern 8 mars (møterom Bruun). Vi ønsker også å gjennomføre et
kurs 9 mars. Tema for kurset vil bli Arbeidsmiljø, lojalitet og konflikthåndtering. Vi vil
oppfordre de av dere som er i Oslo og har anledning til å bli med på kurset, sett av dagen i
kalenderen. Vi har satt av 4 timer til kurset.
Om det blir plass til flere (avhengig av restriksjoner) vil vi også invitere tillitsvalgte fra de
andre foreningene på Meteorologisk institutt.

Vi planlegger for utsendelse av papirer rundt 8 februar, så om dere vil diskutere sakene lokalt
før årsmøtet kan dere planlegge for lokale møter mellom 9 februar og 8 mars.

Dagen før arbeidsmøtet deltok Linda på sentralstyremøte i Stafo.
Der diskuterte vi blant annet rabatt-nivået på bank- og forsikringstilbud, YS fordelskalkulator,
endringer i Stafos pensjonistforening og YS spekter etter Jan Erik Guldbrandsens (leder i
pensjonistforeningen og styremedlem i Stafo) bortgang og også utsettelse av ledersamling
(for lederne av alle foreningene i Stafo).
Erlend Aasbø som er leder av Stafo tar med seg vedtak og synspunkt videre inn i
YS-systemet.

Det går mot et krevende hovedoppgjør i 2022. Krav blir ikke vedtatt enda, men vi vet de vil bli
høye ved kun å se på prisutvikling. I tillegg er det andre forhold som kompliserer.

Vi oppfordrer lokalavdelingene til å ha medlemsmøter. Dere kan søke om midler til
bevertning, send budsjett til Rune Skoglund eller Linda Kleppe for godkjenning. Om dere har
behov for forskudd gjelder samme adresser.

Vi vil også prøve å avholde et digitalt medlemsmøte ila våren. Om dere har et tema dere
ønsker at vi skal ta opp er det bare å ta kontakt med styret.

Ha en strålende helg, uansett vær!

Med vennlig hilsen

Sentralstyret
MTL
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