El & IT Forbundet
Svarsendingsnummer 140212-142
0606 Sentrum

I tillegg til medlemsfordelen med forbundets
gode og gunstige forsikringer, får du en
lang rekke andre medlemsfordeler i LO-favørkonseptet. Les mer på www.lofavor.no.

Organisasjonsledd: Elektroarbeidernes Fagforening
Kontaktperson: Kjell Sverre Aasheim, Åge Blummenfelt og Atle Rasmussen
Postadresse/post-adress: Kalfarveien 71, 5022 Bergen
Besøksadresse/visit-adress: Kalfaveien 71, 5022 Bergen
Tlf/phone: +47 55 55 36 60
E-post/e-mail: firmapost@elogitbergen.com
Hjemmeside/website: www.efbergen.no

Kontaktinfo:

i arbeidslivet, både i gode og ikke fullt så gode dager.

i Et medlemskap i EL & IT Forbundet er din beste forsikring

gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

i EL & IT Forbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene

For å være medlem betaler du 1,8 prosent av brutto
månedslønn i kontingent. I tillegg kommer forsikringskontingent. Størrelsen er avhengig av hvilke forsikringspakke som
velges. Forsikringer er gratis for lærlinger.

GRAFISK PRODUKSJON: WWW.LOMEDIA.NO

BLI MEDLEM!

 Medlemskap i fagorganisasjonen som
er en sentral aktør i utvikling av faget,
herunder fagplaner.

 Tillitsvalgte med høy kompetanse på
arbeidslivets lover og avtaleverk, som
sikrer at det alltid står noen klar til å
hjelpe deg

 Tilgang til et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av landet

 Muligheter til kurs og stipend til
etterutdanning

 Forbundets medlemsblad

 Gode forsikringsordninger

 Advokater og jurister ved rettstvister i
arbeidsforholdet

Gjennom medlemskapet i LO er EL & IT Forbundet
en del av landets største arbeidstakerorganisasjon.

12 000 andre elektrikere innen elektroinstallasjon
er allerede medlem.

 Profesjonell hjelp når du trenger det

 Støtte og hjelp ved permisjoner og
oppsigelser

 Støtte og hjelp ved omstillinger

 Rett til AFP- pensjon fra fylte 62 år
(tariffavtale kreves)

 Innflytelse på arbeidsplassen

 5 ukers ferie, 12 % feriepenger
(tariffavtale kreves)

 Sikre lønns- og arbeidsvilkår

 Lokal forhandlingsrett om lønns- og
arbeidsforhold

 Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt

 Den hjelpen du trenger og har krav på

 Ansatte som er klare til å hjelpe deg

Som medlem av EL & IT Forbundet får
få du:

EL & IT Forbundet er den dominerende
og største fagorganisasjonen innen
elektroinstallasjon i Norge
Elektroarbeidernes Fagforening organiserer
ansatte i elektrobransjen i privat sektor i
Hordaland, Sogn & Fjordane, og består av 2
950 medlemmer. Fagforeningen ble
etablert i 1997, etter en sammenslutning
av Fagforeningene i Bergen, Florø, Odda og
Stord. De historiske linjene strekker seg
tilbake til 1903 når Fagforeningen i Bergen
ble stiftet. Fagforeningen har kontorer på
Stord og i Bergen i egne lokaler, som eies
og kan brukes av medlemmene.
Fagforeningens viktigste oppgaver er å
organisere arbeidstakere innen elektrobransjen og opprette tariffavtaler, utvikle
og arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår,
bevare og utvikle fagene og skape en
trygg hverdag og fremtid for medlemmene. For å kunne oppnå dette trenger vi
også deg med på laget, sammen er vi
sterke.
Som medlem i Fagforeningen vil du oppnå
en rekke medlemsfordeler og medbestemmelsesrett bl.a. utviklingen av lønns- og
arbeidsvilkår i Norge og i egen bedrift,
juridisk hjelp, medisinkasse, medlemsblad,
rimelige og gode forsikringer, medlemsfordeler i LO Favør konseptet, AFP, tilgang
til etterutdanningskurs, rettigheter til
sluttvederlagsordningen og stipend for
utdanning. Du kan lese mer om disse
medlemsfordelene og andre på Fagforeningens hjemmeside www.efbergen.no.
Utvikling av lønns- og arbeidsvilkår skjer
daglig på den enkelte bedrift og i
Fagforeningen. For at de tillitsvalgte skal
stå sterkest mulig i forhandlinger på
bedriften er det viktig at flest mulig er
organisert. Det er også avtaleverket som
gir rettighet til å forhandle med bedriften,
og derfor er det viktig for ansatte i
bedriftene å være organisert, og aktivt
bidra til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene.
For å stå sterkest mulig rustet til fremtidige
kamper trenger vi også deg med på laget.
Sammen er vi sterke.

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING
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Underskrift:

MÅNED

Mobil:

ÅR

Mobil:

PERSONNUMMER

Dato

/

Ververs adresse:

Bedrift:
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Sluttdato lærling (måned/år):

FUKT DENNE LIMSTRENGEN, OG LIM IGJEN.

Underskrift:

Medlemsnummer/personnummer:

Ververs navn:

Fylles ut av eventuell verver:

Jeg er: FStudent FElev FLærling

FJeg ønsker medlemskap
FJeg ønsker informasjon om reservasjon for uføreog ektefelleforsikring

Kryss av:

Dato

Telefon:

Postnr/-sted:

Adresse:

Arbeidsgiver:

Fødselsnummer:

E-post:

Telefon:

Postnr/-sted:

Adresse:

Navn:

For å være medlem betaler du 1,8 prosent av brutto månedslønn i kontingent. Forsikringskontingent kommer
i tillegg. Klubber og fagforeninger kan utover dette vedta en tilleggskontingent for sine medlemmer.

Innmeldingsblankett

FUKT DENNE LIMSTRENGEN, OG LIM IGJEN.

