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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Afstemningen til overenskomsten er i fuld gang, og lige nu har over
45.000 medlemmer stemt. Hvis du er i tvivl om din stemme, så gå ind
på FOA Roskildes hjemmeside og læs resultaterne af forhandlingerne.
Du kan stemme frem til den 13. april kl.19.00.
Sygdom med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade:
Din arbejdsgiver anmelder til deres forsikringsselskab, og din læge anmelder til
erhvervsforsikring. HUSK altid at få en kopi af anmeldelsen.
Ved Tvivl kontakt din arbejdsmiljørepræsentant.
Vi har desværre været nødt til at aflyse vores 3. sektorgeneralforsamlinger d. 15. april
2021.
Vi ønsker ikke at udsætte nogen for smitte i denne svære tid. Alle genvalg/valg i de
respektive sektorer, hvor der kun har været én opstiller, betragtes som godkendte valg.
Navne på de valgte kan ses på FOA Roskildes hjemmeside. Vi ønsker alle stort tillykke
med valget og det faglige arbejde.
1. Maj i afdelingen og i Roskilde er ligeledes aflyst.
Grunden er den samme som med vores generalforsamlinger - tiden er ikke til store
forsamlinger lige nu.
Vi håber også snart, det bliver muligt for vores personale og valgte at møde ind i
afdelingen og holde møder på normal vis. Alle arbejder hjemmefra frem til den 3. maj.
Vores reception er åben og bemandet.
Det er med stor sorg vi modtog beskeden om at vores tidligere kollega og sektorformand
for social og sundhedssektoren Lone Hansen er død.
Mindeord for Lone kan læses på hjemmeside og vil blive bragt i Roskilde avis.
Ære være Lones Hansens minde.
Vores tanker går til hendes familie.
TAK TILLIDSMAND
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Find nye medlemmer til FOA Roskilde.
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-?
Nu har alle muligheden for dette.
Læs mere
Din postkasse på FOA.dk.
FOA sender sikker post til dig via Min Post.
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA, der indeholder
personfølsomme oplysninger.
Læs mere
OK 21.
Nu kan du stemme om din nye overenskomst.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Generalforsamling i Social- og Sundhedssektoren.

AFLYST
Læs mere

Pædagogisk sektor

Generalforsamling i Pædagogisk sektor.

AFLYST
Læs mere her

Tillykke til alle de genvalgte til sektorbestyrelsen.

Læs mere her

Servicesektoren

Generalforsamling i Servicesektoren.

AFLYST
Læs mere

