Orientering om OK18
18. april 2018
Den danske Landinspektørforening

Til alle offentligt ansatte medlemmer
Forligsmanden har besluttet at udskyde konflikten i yderligere 2 uger, så strejke
og lockout kan sættes i gang på femtedagen. Det betyder, at strejken kan
begynde den 6. maj* og lockouten den 12. maj.
* I første udmelding fra Forligsinstitutionen stod 8. maj.
Alle parter skal mødes igen fredag medbringende sovepose og tandbørste, (og
formodentlig papir, pen og PC).
Forhandlingerne var meget, meget tæt på en afslutning, men de allersidste
knaster manglede.
Et klogtræk af forligsmanden at indkalde igen efter et par dage. Forhandlerne kan
formodentlig hverken sanse eller samle lige nu, og de skal være mentalt på
toppen til de sidste afklaringer.
Jeg håber, at de de næste 14 dage ikke bliver lige så intense, som de
foregående.
Vi ser fortsat, at der hver dag er medlemmer, der melder, at de ikke er omfattet,
og vi oplever også enkelte korrektioner i medlemsregistret.
I har været gode til at melde tilbage, tak.
Foreningen har truffet de sidste beslutninger om konfliktlån og ALF-Fonden og er
klar til at iværksætte de sidste handlinger med realisering af dele af ALF-Fonden
til den sikringskonto, der skal etableres ved Lån og Spar Bank. Banken er helt
klar med låneapps etc. systemerne er helt udviklet. Det, der mangler er
klargøreing internt i IDA i forhold til kontingentreduktion, men det kan også vente
til medion september, da reduktionerne først skal realiseres fra 1. oktober.
Forhåbentlig, forhåbentlig bliver alt dette historie.
Vi er blevet en erfaring rigere, og har et fuldt opdateret medlemsregister for Jer
offentligt ansatte. Så husk nu at melde jobskifte i årene fremover.
Konfliktramt
I kan fortsat afvente min melding om sidste frist for at melde Jer konfliktramte.
/Kim Ingemann
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