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AFSTEMNINGSRESULTAT ved de 3 overenskomstområder
- overvældende JA
Medlemmernes afstemning om forligene på det kommunale, regionale og
statslige område blev afsluttet den 24. maj. Afstemningsresultaterner blev
overvældende JA til forligene.
Der var i alt 375 stemmeberettigede medlemmer: 221 inden for det kommunale
område 9 inden for det regionale område og 145 inden for det statslige område.
Der blev afgivet 308 stemmer med 295 JA-stemmer, 10 Nej-stemmer og 3 blanke
stemmer
Fordelt på forhandlingsområder (alene JA og NEJ-stemmer indgår i den %-vise
opgørelse af resultatet).
Det kommunale områder – stemmeprocent: 83,3 %

JA 177 medlemmer – 97,3 % og Nej 5 medlemmer – 2,7 %
Det regionale område – stemmeprocent: 77,8 %
JA 7 medlemmer – 100 % og Nej 0 medlemmer – 0 %
Det statslige område – stemmeprocent: 80,7 %
JA 111 medlemmer – 95,7 % og Nej 5 medlemmer – 4,3 %
Stemmeprocent - samlet: 82,1 %
Det er en meget flot stemmeandel. Ingeniørernes stemmeandel var på 45,6 %
Resultatet blev meldt ind til AC den 24, maj, hvor resultaterne i dag den 4. juni
meldes ind til forligsinstitutionen, sammen med alle øvrige organisationerne og
foreningers afstemningsresultater.

Landinspektørundersøgelsen 2017
Endelig har sekretariatet fået overskud til at koncentrere sig om andet end
overenskomstforhandlingerne, nemlig : LANDINSPEKTØRUNDERSØGELSEN
En undersøgelse blandt foreningens erhvervsaktive medlemmer med hovedvægt
på beskæftigelse og jobindhold.
Undersøgelsen er foretaget hvert 10-år siden 1967. Resultater og bearbejdning
skal gerne ligger så tæt op ad tidligere undersøgelser, så spørgsmålene er ret
fastlåste, men vi har dog søgt at tage hensyn til, at tiderne har ændret sig.
Foreningens erhvervsaktive medlemmer vil få mail med link til spørgsmålene.
Tag godt imod (og svarprocenten ved forligsafstemningen forpligter – et eller
andet sted).
Mail udsendes den 18. juni og foreløbig forløber den i 2 uger. Skriv til mig, hvis I
ikke får mail.

Studenterundersøgelse 2018
Allerede i denne uge gennemfører IDA og DdL i samarbejde en undersøgelse
blandt de studerende.
Hvert år gennemfører IDA en studentertilfredshedsundersøgelse. I år tager vi
landinspektørstudenterne med.
Svarende bliver behandlet separarat, så vi kan udskille svarene fra Jer
landinspektørstuderende. Undersøgelsen drejer sig om stress, studerelevant
arbejde etc etc Mange spørgsmål og vigtige.
Spørgsmålene kan se omfattende ud, da alle studieretninger og studiesteder med
omfattede IDA-medlemmer (og det er ikke kun ingeniører) skal inddrages i
undersøgelsen.
Hjælp også her med en høj stemmeprocent, og – hvis du ikke får en mail til
spørgeskemaet i løbet af ugen, så send en mail til mig /Kim Ingemann
kic@ida.dk.

Branding- og rekrutteringskampagne 2018
.......fortsætter fra tidligere år.
Se foreløbig resultater på BRANDINGSITET på hjemmesiden
Kampagnen 2018 består af….
- 2 nye studenter-præsentationer og revision af ’SÅ KOM LANDINSPEKTØREN brochuren.
- Mail til studenter I NEXT STEP-kampagnen (reklame ved køb af studenterhuer)
med link til rekrutteringssitet (landins.dk) og 2 nye videoer.
- Plakater til ophæng på godt 1000 skoler
- Én ny annonce i UD&SE.

Jubilæums FEST Fredag den 24. august i Aalborg
Se annoncen i kommende nummer af LANDINSPEKTØREN.
Foreningens fejrer professionens 250 år.

FALSTER Falster Falster

Sommerhuset - Sydkystens PERLE !
Er kun ledigt i de næste 4 uger (og lidt i efteråret). Med denne sommer, er det
simpelthen stedet at slæbe ungerne hen. Danmarks næstmest børnevenlig
badestrand (det kan være, at der er én lidt mere børnevenlig et andet sted, men
vi tror det ikke !)
Se SOMMERHUS-brochuren ,
Og skriv til Vibeke på vbc@ida.dk , hvornår du vil leje huset.
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