Medlems- och
arbetsledarinformation maj 17
Sommarfest i Mellbystrand och
grillning i Bjärnum!
Varmt välkomna till vår sommarfest den
21 juni kl 13-17 på Strandhotellet i
Mellbystrand. Vi bjuder på grillbuffé,
jordgubbar och grädde samt kaffe och
sommartårta. Det kommer att spelas musik
och ordnas andra trevligheter.
Den 24 maj kl 17 grillar vi vid
Möllerödssjön i Bjärnum. Vi bjuder på
korv med bröd samt kaffe med något sött
till. Vill man hellre grilla något annat så
går det bra att ta med sig detta.
Tipspromenad och andra aktiviteter utlovas
och kanske vågar någon ta ett dopp i sjön.
Anmälan till båda
trevligheterna sker via
vår hemsida.

Inget byte till Primass!
Vi har bestämt att vi inte kommer att
byta tidredovisningsprogram utan
fortsätter med AiAi. Ni som nu använder
Primass kommer bli kontaktade av oss
för information om hur bytet kommer gå
till samt upplärning i AiAi om ni önskar.

Sommar, sommar och sol!
Sommaren närmar sig med stormsteg,
hur ser det ut med
semesterplaneringen? Glöm inte att
skicka in semesterplaneringen till oss.

Lönesamtal!
Det är dags för årets lönesamtal. Vårt
avtal går ut den 31 augusti.
Avtalsrörelsen har inte börjat ännu men
det är viktigt att ni håller lönesamtal
med era assistenter. Information
kommer men börja planera redan nu.

Om något skulle inträffa
Vi vill påminna om att vi har en
jourtelefon som är till för akuta
händelser som inte kan vänta tills
nästkommande vardag. Det kan vara
akut sjukdom, en olycka, ett allvarligt
missförhållande eller något likande.
Jourtelefonen är inte till för samtal som
inte är akuta och som inte måste
åtgärdas omedelbart. Vi ber er
respektera detta.
Nummer till jourtelefonen är:
0451-20815

IfAs medlemsundersökning
Som ni vet är Hand i Hand en IfA-godkänd anordnare. Detta bygger på att ni medlemmar
fyller i en enkät om hur ni upplever Hand i Hand. Nu är det återigen dags för er att fylla i
denna enkät. Vi är tacksamma för alla svar. Håll utkik i er mejlkorg.

