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torsdag d. 23. marts 2017

■ Udgift til Samsø-færge næsten i nul

Det går godt for Samsø-færgen. Årets resultat endte nemlig kun med et underskud på 789.893, der bliver betalt af skatteyderne, men den udgift skal ses i
lyset af det tilbud, som det tidligere rederi på ruten gav. De ville nemlig have 20
millioner skattekroner om året for at drive ruten.
Det er blandt andet stigende passagere tal, faldende billetpriser og faldende udgifter til brændstof, der har medvirket til det gode resultat.

■ Kom til FOA Århus generalforsamling

Alle FOA Århus medlemmer kan få indflydelse på fagforeningen, når FOA
Århus d. 6. april har generalforsamling. Den bliver holdt i FOA Århus lokaler,
Christian X’s Vej 56-58, hvor deltagerne kan fortælle, hvordan, de mener, at
FOA Århus skal arbejde. Generalforsamlingen begynder med indtjekning og
fælles spisning fra kl. 17.30 til 18.30. Den fælles spisning betyder, at der en
tilmeldingsfrist, som er den 3. april. Tilmeld dig på hjemmesiden.

■ Giv andre lyst til FOA Århus

FOA Århus har lavet en hypnotisk video – med mange glimt til øjnene. Videoen
giver andre lyst til at melde sig ind i en rigtig fagforening. En rigtig fagforening.
Ikke en af de gule - men en rigtig fagforening!
Find videoen på FOA Århus Facebook-side - www.facebook.com/foaaarhus.dk

■ Lær om internettets mange muligheder

På dette IT kursus lærer deltagerne for eksempel, hvordan de lettest finder
flyrejser, madopskrifter eller aktuelle biograffilm. Kurset ”Internet - tips og
tricks” præsenterer også deltagerne for nyttige hjemmesider og viser dem,
hvordan de kan hente og gemme billeder og dokumenter fra nettet eller gemme favoritsider og oprette startsider.
Kurset bliver holdt over tre dage: 28. marts samt 3. og 4. april 2017 fra klokken 8.30 til 11.30 i FOA Århus lokaler. Tilmeld dig på hjemmesiden.

■ IT-begynderkursus

FOA Århus a-kassen tilbyder medlemmerne et gratis kursus, hvor de kan
lære at bruge IT til mange forskellige formål. Kursusdeltagerne lærer for eksempel at gå på e-boks, udfylde en joblog, sende e-mails og meget mere.
Kurset bliver holdt over 10 uger, og der er undervisning en gang om ugen fra
kl. 9 til kl. 12. Første undervisningsdag er onsdag d. 5. april 2017.
Tilmelding i a-kassen på 8936 6666 eller på mail: akasse-aarhus@foa.dk
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