Extra
Sacorådet informerar
Inför sommaren 2018
Införs alla semestrar, ferier och andra
ledigheter så vill vi passa på att hjälpa till
att styra upp din kalender inför hösten.
Alla anmälningar sker på
www.saco.se/goteborg/kalender eller via
de direktlänkar som följer med denna info.

Upptaktskonferens
Anmäl dig till Sacorådets
upptaktskonferens den 3 september.
Burgårdens konferenscentrum med
start klockan 13.00. Medverkar gör:
Mats Glavå, docent och
arbetsrättsexpert vid Handelshögskolan
i Göteborg ger oss mer kunskaper kring,
kollektivavtal och strejkrätt, konflikten i
hamnen samt den eventuella lagstiftning
som ska begränsa strejkrätten för icke
kollektivavtalsbärande fackföreningar.
Mats Odhagen och Totte Staxäng
Information om den utredning som
presenterats för politikerna i
kommunstyrelsen kring hur den
framtida organisationen för de
verksamheter som finns kvar i
stadsdelsförvaltningarna.
Anmäl dig HÄR.

Universitetskurs för
skyddsombud och chefer.
Universitetskurs ”Social och organisatorisk
arbetsmiljö”. 3 dagar under hösten 2018.
I samarbete med Sahlgrenska
universitetssjukhuset och Psykologen
erbjuder vi alla chefer och skyddsombud
denna universitetskurs. Genom ett bidrag
på drygt 800.000 från den sk

Jubileumsgåvan* kan vi erbjuda denna
utbildning gratis för våra medlemmar.
Kursen kommer att ges vid fler tillfällen
under de kommande åren. Kursledare är
Kerstin Wentz, Arbetsmiljömedicin och
Mats Eklöf, psykologen.
Mer information och anmälan hittar du
HÄR.

Grundkursen hösten 2018
I höst återkommer den fackliga
grundkursen. Om du eller någon som du
vet inte har gått denna grundläggande
fackliga utbildning så finns en möjlighet till
hösten. Mer information samt anmälan
gör du HÄR.
14 – 19 augusti

Stadsdirektören uppmuntrar till att
anställda ska få tid för att gå på seminarier
och annat i samband med Europride i
Göteborg. Besök något av våra tre
seminarier och framförallt kom till
Kungstorget torsdagen 16 augusti. Lyssna
på samtal från scenen, vinn en av två
elcyklar, få måltid på Bee kök&bar och
träffa Göran Arrius med flera
förbundsordföranden. Hela programmet
HÄR. /
Sacorådets kommunombud önskar en
avkopplande semester och en skön
sommar.

