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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så er det blevet april måned i kalenderen. En måned, som de fleste af os, vil huske i mange år.
LO har i fredags den 13. april holdt ekstraordinær kongres i Odense, hvor det blev besluttet at
sammenlægge LO og FTF.
Den 25. april har FOA ekstraordinær kongres, hvor der skal vælges ny forbundsformand, da Dennis
Kristensen fratræder på grund af alder.
Dagen efter, den 26. april, har vi her i FOA Roskilde afdelingsgeneralforsamling på Hotel Scandic her i
Roskilde.
Og så er der jo lige noget om en storkonflikt og lockout, eller om der laves forlig.
Her kan alle gætte frit for ingen kan komme med det rigtige svar - vi ved ikke hvad det ender med.
Men én ting er sikkert, vi er klar både til strejke og konflikt, hvis det er sådan det ender. Hold øje med
vores hjemmeside, som bliver holdt opdateret med relevante oplysninger.
Den 20. april afholder Fælles Faglig Forum en stor demonstration på Hestetorvet i Roskilde. Jeg håber
meget at alle FOA’s medlemmer vil tage sig tid til at komme, så vi sammen kan vise arbejdsgiverne, at vi
står sammen i denne sag. Læs mere om demonstrationen her i nyhedsbrevet.
Så har vi jo traditionen tro vores 1. maj arrangement på parkeringspladsen, her i FOA Roskilde. Så kom
og vær med, og deltag efterfølgende i den fælles 1. maj fest på hestetorvet.
Vi starter også foråret som vi plejer med at sælge billige billetter til Bonbon land.
Jeg håber meget, at vi ses derude - til alle vores aktiviteter.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Demonstration 20. april
Fælles Fagligt Forum inviterer til demonstration i Roskilde.
Optog fra Roskilde Kommune til Hestetorvet. Musik og taler på torvet.
Læs mere

Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling
Torsdag den 26. april 2018, kl. 19.00.
Spisning kl. 18.00 - kræver tilmelding.
Læs mere – tilmeld dig spisning

Arbejdernes Internationale Kampdag
Tirsdag den 1. maj inviterer FOA Roskilde til hyggeligt morgenbord med
faglige taler, fra kl. 7.30 til kl. 12.00.
Kl. 12.45 går vi fanemarch fra Stændertorvet til Hestetorvet med de andre
faglige organisationer.
Læs mere

Billige billetter til BonBon Land
Medlemmer af FOA Roskildes faglige afdeling kan du købe billetter til kr. 130,Billetter kan kun købes ved personlig henvendelse i FOA Roskildes reception,
og kan kun betales kontant.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Ferietur til Hartzen
Fra den 17. – 21. juni 2018.

Læs mere

