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BESTYRELSENS BERETNING

ÅRETS GANG

2016 har været et travlt år på mange områder, hvilket betyder at vi har måtte priotere, 
hvordan vi kunne gribe vores arbejdsopgaver bedst muligt an. 

Sådan en hverdag kræver, at vi er fleksible, ansvarsbevidste, hurtigt kan omstille os fra en 
samtale til en anden, robusthed når dem som vi sidder med er påvirket af situationen, have 
mange bolde i luften på en gang og derud over vide at vores smil/humor og forståelse bliver 
mødt af medlemmet.

Trods travlhed er det stadig vigtigt for os at det enkelte medlem er i centrum og får den bedste 
vejledning i alle situationer. 

KONGRES 

I november blev der afholdt kongres i flotte rammer på Konventum i Helsingør, trods pladsen 
kunne føles lidt trang, var det en vellykket kongres. På kongressen var der nogle særlige priser 
der blev uddelt til de tillidsvalgte og vi hentede en flot pris til vores AMR Lene Sander og TR 
Frank Houmann Pedersen som var 5.000 kr. og et flot fad.

Lene og Frank kom fra Howden i Næstved og de har gjort rigtig meget for at nedbringe 
sygdom, stress og have fokus på det psysiske arbejsmiljø på en meget global virksomhed. 

VORES 7 INDSATSOMRÅDER

Der blev vedtaget, at vi skal vi arbejde målrettet med 7 indsatsområder.

1. At understøtte vækst gennem viden, så medlemmerne kan konkurrere på det globale 
arbejdsmarked.

2. At forbedre det enkelte medlems mulighed for at uddanne sig livet igennem, så der 
skabes optimale betingelser for at bevare og højne medlemmernes værdi på fremtidens 
arbejdsmarked.

3. En højere grad af ligestilling samt en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.

4. Et bedre psykisk arbejdsmiljø – herunder, at psykiske arbejdsskader anerkendes på lige fod 
med fysiske arbejdsskader.

5. At være den fagforening, der kendes for at organisere personer, som har en 
uddannelsesbaggrund inden for teknik, design og byggeri på erhvervsakademierne.

6. At medlemmerne står stærkest muligt i forhold til de udfordringer, der følger af udbredelsen 
af ansættelsesforhold på atypiske vilkår. 

7. Et fortsat fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
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Bestyrelsen og de delegeret havde inden kongressen holdt arbejdsmøder, hvor meninger og 
ideer til fremtidens TL blev drøftet. På selve kongressen var vi også flere der indtog pladsen på 
talerstolen og fik sendt vores budskab ud.

Bestyrelsen er rigtig stolte og glade for det samarbejde og energi der kom til udtryk på 
møderne og kongressen, og jeg har lovet at vi ikke ligger stille efter kongessen. Derfor bliver 
de nye delegere indkaldt til nyt arbejdsmøde til august, hvor vi skal udvikle mere konkrete 
handlinger ud fra de 7 indsatsområder.

MEDLEMSUNDERØSGELSE

I 2016 fik vi lavet en samlet undersøgelse for hele TL. Samlet set ser resultatet godt ud 
og vores medlemmer er tilfredse og loyale, men vi kan godt blive bedre til at synligegøre 
vores resultater. Som noget nyt er der et stort ønske om, at vi skal øge vores indflydelse på 
politikken, ikke at vi skal være røde eller blå, men vi skal presse de politiske beslutningstagerne 
mere, så det kommer vores medlemmers arbejdsliv til gode. 

POLITIK – POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

I 2016 havde vi meget fokus i hovedbestyrelsen på politik og politisk interessevaretagelse og 
her i 2017 kommer der også en del gang i emnet mere lokalt.

Et par eksempler på interessevaretagelse, er når vi tager med til møder sammen med 
byggeherren på supersygehuset Køge og fortæller om arbejdsmiljø og uddannelse, at vi gerne 
vil have ordentlige forhold for dem der arbejder på pladsen. Eller når vi siger ja tak til at mødes 
med lokale politikere eller landspolitikere til at diskutere bygning af broer, hvordan vi kan skaffe 
kvalificeret arbejdskraft og hvordan TL kan få indflydelse.

OVERENSKOMSTER OK17 OG OK18

I afdelingen er vi stærkt involveret i forhandlingerne med de private overenskomster her i 
foråret 2017, i skrivende stund er alt til forhandling og der er ikke noget endeligt.

Forberedelserne har været i gang siden 2016 i de forskellige udvalg blandt andet på 
fællesmøder med HK og alle vores TR samt i FPU vores fagpolitiske udvalg.

Ligeledes forbereder vi de offentliges OK18 og køreplanerne er netop vedtaget og arbejdet er 
sat i gang. Vi følger naturligvis de private om det giver nogle ideer og Staten har allerede vist 
tænder med hensyn til deres udmelding om helligdage. 

FAGLIGE SAGER

Vi har igennem LO´s løntjek oplevet at vi skal være opmærksomme på lønsedler og vi skal ikke 
tage det for givet at virksomheden har styr på det - for de beviser gang på gang at det har de 
ikke. 

I 2015 begyndte vi at lægge alle vores sager ind i GeOrg, et elektronisk 
sagsbehandlingssystem, hvilket vi er kommet igennem uden de store problemer samt vi 
begynder at føle os fortrolige med, at arbejde i systemet.
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Vi har nu et overblik over, hvor vi kan arbejde meget mere målrettet og på hvilken sager vi skal 
have øget opmærksom. Vi kan se at sagstyper som løntjek, lønforhandlinger, ferie, sygdom og 
afskedigelser udgør en stor del af sagerne, men kontrakter er nu den største. Derfor har vi en 
særlig fokus på kontrakter og vigtigheden af at man er sat på den rigtige overenskomst, for der 
sker tit fejl.

Vi har i 2016 landet 2 meget vigtige sager om manglende pension. Den ene sag er mod 
virksomheden Arla, hvilket kom i mediernes søgelys da TV2 kort før jul skrev en artikel om 
sagen. Dette betød at medlemmet kunne sætte 500.000 kr. ind på sin pensionskonto.

Den anden sag var et medlem der var opsagt og hvor vi skulle blot skulle tjekke opsigelsen 
og lønnen. Ved gennemgang af af lønsedlerne fandt man ud af, at virksomheden havde 
glemt at indplacere hende på Dansk byggeris overenskomst, hvilket havde betydning for 
medlemmets pension, så der kunne også i denne sag sættes et stort beløb 550.000 kr. ind på 
pensionskontoen.  

På vores sygdomssager, er det som regel et langt sejt træk, men vi kan se at der er positive 
tilgang til fleksjob fra kommunernes og regeringens side, men ikke til pension og revalidering 
der er nærmest helt lukket.

Vi har også vundet en sjælden sag i Ankestyrelsen, hvor et medlem skulle tilbagebetale 84.000 
kr. men vi fik ret, så det nytter at sige stop engang imellem.  

LØNSTATISTIK

I december kom de nye tal, og lønudviklingen har været 

2% privatansatte

1,4% Kommunalansatte 

1,1 % statsansatte

Se mere på Mit TL.dk om lønberegner og uddybelse af tallene

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

I 2016 har vi oplevet en mere positiv tilgang til job, flere i arbejde og hurtigere i arbejde.

Vi bor i en region hvor der er fremgang, vi har 5% flere fuldtidsbeskæftigede og vi har den 
størst fremgang i forhold til de andre regioner. Den branche der har størst fremgang er 
erhvervsservice, bygge og anlæg, finans og forsikring samt handel og transport. Der er fald i 
ejendom, offentlig administartion samt kultur og fritid.

Virksomhederne har sværere og sværere ved at finde arbejdskraft og det er især tømrere, 
programmører, systemudviklere og murere som vi ser mangel på.

Inden for de videregående uddannelser er det branchen industri, råstofindvinding og forsyning 
der oplever de største udfordringer.
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TILLIDSVALGTE

Vi sender hvert år en julehilsen ud til 100 tillidsvalgte og det gør vi med stor glæde. I er mange 
der trækker et stor læs ude på virksomhederne, i klubberne og på samarbejdsmøderne i såvel 
det offentlige område som i de private virksomheder- det vil vi gerne sige tak for.

I arbejder alle på at synliggøre TL og den fagforening vi alle sammen står for. Vi arbejder alle 
på at skabe det gode arbejdsliv, med en respekt for de forskelligheder vi har.

Vi har sat et større projekt i søen med at finde ud af hvilke kompetencer vores TR mangler/
ønsker, og er begyndt at se at der sendes målrettede kurser ud til den enkelte. Det kan hele 
tiden blive bedre, og i efteråret 2017 vil man igen se på, hvilke kompetencer der efterspørges, 
da arbejdsmarkedet hele tiden ændres og det er vigtigt at vores TR er klædt på til opgaven.

A-KASSEN

2016 var et år med mange udfordringer i A-kassen, og 2017 ser ud til også at blive et 
spændende år med endnu flere nye udfordringer. 

Der stilles hele tiden større krav til a-kasserne bl.a på vores dokumentationskrav overfor 
myndighederne, derfor har vi igennem 2016 arbejdet meget målrettet med at kvalitetssikre 
sagsbehandlingen, således at vi kunne imødekomme de stadig stigende krav. Jeg vil sige at 
der er blevet arbejdet godt igennem, og vi er kommet rigtig godt i mål. Medlemmerne oplever 
ikke de øgede krav som urimelige, men mere som naturlige og medarbejderne har også taget 
kravene til sig.

Fællessamtaler med jobcentrene fortsatte, og den 1. juli 2016 kom der yderligere en 
fællessamtale, den såkaldte 1. gangs samtale. Denne samtale skal holdes på jobcenteret 4 
til 6 uger efter 1. ledighedsdag, der er ikke noget krav om at a-kassen skal deltage, men 
jobcenteret, a-kassen eller medlemmet kan vælge at vi skal deltage.

A-kassen besluttede, at da disse samtaler lå i umiddelbar forlængelse af vores CV samtale, så 
ville vi kun prioritere at deltage i disse såfremt medlemmet ønskede vores deltagelse og vi ved 
CV samtalen vurderer, at dette vil være fornuftigt. Denne prioritering har medført at vi stort set 
kun deltager i alle de andre fællessamtaler, hvilket opleves rigtig positivt hos medlemmerne.

Den 1. september 2016 skulle indføres selvbooking til samtalerne i a-kassen, dette var blevet 
besluttet ved lov og derfor startede a-kassen op på dette. Da vi havde lidt udfordringer med at 
få dette passet i vores hidtidige arbejdsrutiner og systemerne som skulle håndtere dette ikke 
fungerede optimalt, startede vi blødt op med at lave nogle pilotafdelinger, som kunne teste 
dette. At starte med pilotafdelinger viste sig at være en rigtig god løsning. 

Afdelingens ledighedstal har igennem 2016 været faldende, og har som det laveste været 3,8% 
og som det højeste 5,3 %. Ved udgangen af 2016 var ledighedstallet på 4,5%. 

2017 byder også på nye udfordringer, idet vi allerede fra årsskiftet har skulle håndtere de 
nye regler omkring forlængelse af dagpengeperioden. Vi har ligeledes her i starten af året 
brugt mange kræfter på at forklare de nyuddannede at der er 2 forskellige dimittendsatser alt 
afhængig om man er forsørger eller ej. Som forsøger får man fortsat de 82% af max dagpenge, 
men for ikke-forsørgere er denne sats fra 1. januar 2017 reduceret til 71,5%.
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Vi har også skulle bruge en del krudt på at håndtere opstramningen på nyuddannedes 
ret til dagpenge efter end uddannelse. Hvor de tidligere kunne modtage dagpenge efter 
at have gennemført en uddannelse på 3 semestre skal der nu være gået 18 måneder fra 
uddannelsesstart, derfor har vi en del nye medlemmer som først er berettiget til dagpenge op 
til 1,5 måned efter deres sidste eksamensdag.

1. juli 2017 indføres der yderligere nye regler, som vi i a-kassen skal forholde os til, og 
der bliver tale om væsentlige ændringer af de eksisterende regler, derfor skal vores meget 
rutinerede sagsbehandlere i a-kassen først aflære en masse gammel viden inden de kan bruge 
de nye regler. 

JOBSØGNING, CV OG KARRERERÅDGIVNING

Vi oplever flere og flere som henvender sig og ønsker karraiererådgivning samt feedback 
på ansøgning og CV. Derfor prøver vi hele tiden at tænke nye ideer, så vi kan give vores 
medlemmer den bedste rådgivning i hvordan de skal søge job, hvad de kan gøre for at 
optimere deres ansøgning og brande sig selv.

Det er vigtigt at vi hele tiden holder os opdateret og følger med i, hvordan man søger job for 
på nogen virksomheder ændrer det sig markant i forhold til, at de enten søger via digitale 
medier eller skifter den taditionelle ansøgning ud med videoansøgning. Derfor er det vigtigt at 
vi sætter os ind i hvordan jopbsøgningsmarkedet ser ud og kan guide vores medlemmer bedst 
muligt til, at komme hurtigt i job eller videre i job.

Vi holder stadig fast i vores 2 dage jobsøgningskursus her i afdelingen, hvor vi prøver at 
give vores medlemmer så mange værktøjer som muligt. Vi har fået et vikarbureau til at lave 
individuelle prøveinterviews samt holde et oplæg med deres erfaringer i at søge kandidater. 
Pladserne til de individuelle interviews bliver hurtigt booket og vi får positiv feedback fra dem 
som tilmelder sig, da de bliver gjort opmærksom på hvordan de skal agere i en samtale og 
får individuel sparring på hvad der var godt og skidt i samtalesituationen. Derudover er der 
sparring på CV’et og i nogle situationer er der også plads til at snakke lidt om hvad der kan 
ændres, tilføjes ellers gøres anderledes i selve ansøgningen.

SYGDOM OG ARBEJDSSKADER 

Vi oplever stadig at der er et stort arbejdspres på medlemmerne og mange ringer frusterede 
og søger hjælp og rådgivning til hvordan de skal forholde sig til deres arbejdsplads og frygten 
for at blive fyret. Her i afdelingen hjælper vi med, hvad enten det er dialog med arbejdsgiver, 
bisidder til omsorgssamtalen eller hvad der nu er behov for i den enkelte situation.

Ved deltagelse som bisidder i møder med rehabbiliteringsteam oplever vi en positiv fremgang 
i at de indstiller til fleksjob i de situtionen hvor der virkelig er brug for det. Det er rigtig godt, 
for det betyder meget for det enkelte medlem. For selvom man er ramt af en sygdom, har man 
stadig lysten til at have en tilknytning til arbejdsmarkede og sætter en ære i at kunne udføre et 
stykke arbejde i det omfang sygedommen tillader det.

Revalidering ser desværre ud til at blive fortid, dette syntes vi er rigtig ærgerligt for vi ser en 
del som tager en TL uddannelse med revalidering. Der er mange som pga af deres helbred ikke 
kan holde til at udføre det arbejde som de tidligere har uddannet sig til og ser muligheden i at 
tag en ny uddannelsen på revalidering. 
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STUDERENDE

SUK festivalen er en stor uddannelsesmesse som afholdes i uddannelses trekanten i Slagelse, 
her bliver der åbnet op på udannelsesintitionerne samt sat fokus på alt inden for uddannelser, 
her deltog vi sammen med andre LO organisationer. Det giver mulighed for at får en snak 
med de unge om vores uddannelser, hvad er en fagforening og får delt en masse mercendise 
ud så de efter messen kan gå ind og læse mere om os og de mange uddannelser vi har. 
Derud over gav det også mulighed for at sætte ekstra fokus på de nye TL uddannelser som er 
byggekoordinator, energiteknolog og miljøteknolog, hvilke eleverne viste positiv interesse over 
for.

TL I FORM - ORGANISERING

Vores medlemmer på landsplan i TL har en gennemsnitsalder på 42 år, 55% er mænd og 44% 
er omfattet af en overenskomst.

I TL Sjælland er gennemsnitsalderen 45 år, 61% er mænd og 67% er omfattet af en 
overenskomst.

Vi har siden 2012 arbejdet målrettet på at få flere medlemmer og i vores arbejde prøver vi 
på alle punkter at være mere nytænkende og proaktive end vi plejer. Vi har haft mange tiltag 
igennem perioden og har nået vores vigtigste mål - flere medlemmer og igen i år kan vi sige at 
vi har positive tal på medlemtilgangen. I den nye kongresperiode skal vi fortsætte stilen, men 
med afsæt i de nye kongres beslutninger.

EFTERUDDANNELSE OG VIDEREUDDANNELSE

Vi har fået gang i den offentlige Kompetencefonde fx har et medlem fået 20.000 kr. til et kursus 
i efteruddannelses fra Teknisk Designer til Produktionsteknolog. Ligeledes ligger der ca. 2,8 mia. 
i de forskellige kompetencefonde man kan og skal gøre brug af. Derfor prøver vi i afdelingerne 
her på Sjælland at have fokus på efteruddannelse og med stor succes har vi for andet år i træk 
holdt et fælles fyraftensmøde med fokus på efteruddannelse sammen med erhversakademierne 
på Sjælland. 

Desværre er der stadig problemer for dem der er ledige. Det er svært at få de længere varende 
kurser og være på dagpenge samtidig. Dog kæmper vi for de positivlister som det regionale 
arbejdsmarkeds råd (RAR) udvikler så listerne er så gode som muligt og at kurserne rammer 
netop vores medlemmer.

SAMARBEJDE MED OMVERDEN

Vi søger indflydelse der hvor det giver mening og vigtigst af alt har vi et godt samarbejde 
med vores øvrige TL afdelinger på Sjælland om blandt andet fælles aktiviteter. Ligeledes har 
vi et rigtig godt samarbejde med de andre organisationer, erhvervsskoler, erhvervsakademier, 
virksomheder og arbejdsgiverorganisationer. Der opstår mange forskellige spørgsmål og behov 
som vi undersøger nærmere hos vores samarbejdspartnere. Det kan være kursusbehov, Teknisk 
Designer uddannelsen, der efterhånden er død i vores region, men så støtter vi op om Roskilde 
hvor det går ganske godt med optag. Vi drøfter muligheder for samarbejde med arbejdsgiverne,  
i andre sammenhæng end når vi har en faglig sag fx hvordan finder vi kvalificeret arbejdskraft. 
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AFDELINGEN RINGSTED

Afdelingen er stadig den sammen faste stab. Vi har fokus på efteruddannelse og lige i øjeblikket 
er vi i gang med arbejdsrelateret engelsk – Derudover starter vi i år Frontmedarbejder 
uddannelse op, coachuddannelse og en på lederuddannelse 

SENIORKLUBBEN

Vi har en meget aktiv bestyrelse, for ikke at nævne de medlemmer der bakker op om de 
mange arrangementer der bliver iværksat. Vores klub gøre meget for at finde aktiviteter der 
ikke ligger lige for, de gør meget for at finde guider og komme ind de steder man ikke altid kan 
komme til.

RINGSTED I TAL

2014 2015 2016

Antal medlemmer 2.429 2.455 2.430
Ledige hele landet 5,9 % 5,8 % 6,1 %
Ledige i region Ringsted 4,6% 4,7 % 4,5 %
Valgte TR 29 29 29
Valgte AMR 32 40 32
Klubber 26 27 26
Kontaktpersoner 6 6 9

Udbetalt dagpenge 16.456.829 kr. 18.698.352 kr. 14.371.389 kr.
Udbetalt efterløn 18.005.762 kr. 17.821.203 kr. 15.839.359 kr.
Incl. div. I alt udbetalt 35.507.960 kr. 37.451.451 kr. 31.109.125 kr. 
TL Kontingent            358 kr.            363 kr. 368 kr.
A-kassen            458 kr.            462 kr. 467 kr.
Efterløn            475 kr.            482 kr. 488 kr.
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Resultatopgørelse Regnskab 2016 Budget 2016 Budget 2017

Afdelingstilskud           99.896           99.900
          

173.224
TAK-tilskud           57.930           62.400           0
Tilskud til aktiviteter         182.286         181.300         183.440
Indtægter i alt         340.112         343.600         356.664

Administrationsomkostninger
Småanskaffelser             12.498           10.000           10.000
Reperationer og vedligehold             2.598             5.000             5.000
Afskrivning maskiner          21.059           13.400           21.000
Anskaffelser i alt           36.155           28.400           36.000

Kontorartikler, porto og telefon, bladhold           19.696            24.000            26.000
Repræsentation           26.292            25.000            25.000
Personaleudgifter incl. uddannelse           36.602            35.000            35.000
Serviceabonnementer           13.176            15.000            13.000
Revision og div. omk.                720              1.000              1.000
Øvrige administrationsomkostninger           96.458          100.000          100.000

Administrationsomkostninger i alt         132.640          128.400          136.000

Andre organisationer, møder, kontin-
genter mv

Andre organisationer
                                                         

21.082            21.500            21.500
Generalforsamling           17.219            15.000            20.000
Bestyrelsesmøder           19.245            20.000            20.000
Interne faglige møder           5.435            10.000            10.000

Repræsentantskabsmøde
                  

21.727            10.000            0
Andre organisationer, møder mv i alt           84.708            76.500            76.500

Faglige aktiviteter
Forhandling           12.127            20.000            20.000
Uddannelse             6.825            15.000            15.000
Kommunikation og markedsføring           24.155            29.000            35.000
Øvrige medlemsaktiviteter           72.870            72.000            78.000

Faglige aktiviteter i alt         115.978           136.000
          

148.000

Resultat før finansielle poster           6.785              2.700              1.164

Finansielle indtægter               100                    0                    0

Finansielle udgifter               466                    0                    0

Årets resultat           6.419             2.700             1.164

ÅRSREGNSKAB 2016 OG BUDGET 2017
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STATUS PR. 31.12.2016

Aktiver

Materielle Aktiver                   28.693

Væripapir aktie i AL                    1.000
 

Kasse                       195
Bankbeholdning                 151.568
Likvider i alt                 151.763
 

Aktiver i alt                181.455

Passiver

Egenkapital primo                 135.543
Årets resultat                  6.419
Egenkapital ultimo   (formue)                141.962

Mellemregning forbund
                   

36.839
Kreditorer                     2.655

                 39.494

Passiver i alt                181.455

Ringsted den 19. januar 2017    

Lene Ertner   Ib Borch 
Afdelingsformand  Kasserer  

Ovenstående regnskab er revideret og sammenholdt med fremlagte bilag.     
Kasse og bankbeholdning er afstemt med de respektive konti.    

   

Betina Holmqvist  Tonie Hoffmann  
Revisor    Revisor 
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BESTYRELSENS FORSLAG TIL KONGRESDELEGEREDE

BESTYRELSEN FORESLÅR FØLGENDE PERSONER TIL DELEGEREDE:

 1. Hanne Licht

 2. Ib Borch

 3. Maj-Britt Juel Nielsen

 4. Jesper Keincke

 5. Thomas Hansen

 6. Pernille Adriane Olsen

 7. Tonie Hoffmann

 8. Betina Holmqvist

 9. Vakant

10. Vakant

11. Vakant

12. Vakant

13. Vakant

Afdelingen har i henhold til medlemstal ret til 13 delegerede. Antallet er beregnet med 0,7 % af 
medlemstallet pr. 31.12.16

SUPPLEANTER FOR KONGRESDELEGEREDE:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.
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REPRÆSENTANTER I SKOLER OG UDVALG

ERHVERVSAKADEMIET SJÆLLAND 

Uddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Steen Melchertsen Olsen, bygningskonstruktør og TR, medlem 

ERHVERVSAKADEMIET SJÆLLAND

Uddannelsesudvalget for teknisk produktion

Martin Holmberg Bay Nielsen, faglig konsulent, medlem

RIPU DET REGIONALE INDUSTRIPOLITISKE UDVALG, SJÆLLAND

Lene Ertner, medlem

RAR DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD, SJÆLLAND- RAR

Lene Ertner, medlem og suppleant i RAR sagsudvalget

INTERREG DANSK/TYSK SAMARBEJDE

Lene Ertner, medlem

ENERGINET.DK INTRESSENT FORUM

Lene Ertner, medlem

BYGGE, ANLÆG OG TRÆKARTELLET - BAT

Lene Ertner, formand for Region Sjælland - Store byggerier

KOMPETENCEFONDEN STATOIL/BOA BENZIN & OLIE ARB. GIVERFOR.

Lene Ertner, bestyrelsesmedlem

LO DANMARK HOVEDBESTYRELSE

Lene Ertner, suppleant



14

GENERALFORSAMLING 2017/ TL SJÆLLAND, RINGSTED

LO MIDTSJÆLLAND

Lene Ertner, kasserer og i daglig ledelse

Hanne Licht, suppleant

LO NÆSTVED

Lene Ertner, bestyrelsesmedlem

LO LOLLAND

Lene Ertner, bestyrelsesmedlem

LO VODINGBORG

Christian Fabricius, Teknisk designer-miljø, bestyrelsesmedlem

BRANCHENETVÆRK

Bo Troels Pedersen, Procesteknologer

Dan Nielsen, Ung i TL

Henrik Klarskov Møller, It & Elektronik

Jesper Keincke, Energibranchen

Kia Hansen, Landinspektørbranchen

Niels Andersen, Procesteknologer

Nina Kern Meyer, Procesteknologer

Susanne Marie Andersen, Tekniske designere & assistenter

Thomas Reimer Hansen, Tekniske designere & assistenter
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TL SJÆLLAND, RINGSTEDS POLITISKE STRUKTUR 
OG PERSONALE

AFDELINGSBESTYRELSE

Lene Ertner, formand

Mads Alring, næstformand

Ib Borch, kassere

Hanne Licht, bestyrelsesmedlem

Maj-Britt Juel Nielsen, bestyrelsesmedlem

Jesper Keincke, bestyrelsesmedlem

Thomas Hansen, bestyrelsesmedlem

Pernille Olsen, suppleant

Betina Holmqvist, revisor

Tonie Hoffmann, revisor

Michael H. Larsen, revisorsuppleant

FORBUNDET HOVEDBESTYRELSE

Lene Ertner, bestyrelsesmedlem

Mads Alring, bestyrelsesmedlem

Ib Borch, 1. suppleant

Hanne Licht, 2. suppleant

Jesper Keincke, 3. suppleant

REPRÆSENTANTER I FORBUNDETS FASTE POLITISKE UDVALG

Lene Ertner, Forretningsudvalget (FU)

Lene Ertner, Fagpolitisk udvalg (FPU)

Lene Ertner, Formand i Beskæftigelsespolitisk udvalg (BPU)

Lene Ertner, FU udpeget, forhandlingsudvalget Offentlig ansatte udvalg
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Lene Ertner, Tilforordnet branchenetværk Energiudvalget

Betina Holmqvist, Statsudvalget 

Mads Alring, Uddannelsespolitiskudvalg (UPU)

TL SENIORKLUB BESTYRELSE

Jørgen Viggo Jensen, formand

Uwe Wolter, kasserer

Ulla Muushardt, bestyrelsesmedlem

Aase Weiler, bestyrelsesmedlem

Hanne Kofoed Hansen, bestyrelsesmedlem

Kaj Hansen, suppleant 

Martin Schmidt, suppleant 

AFDELINGS PERSONALE

Lene Ertner, formand

Martin Holmberg Bay Nielsen, faglig konsulent

Rikke Bager Nielsen, faglig sagsbehandler

Noomi Toftegård, faglig sagsbehandler

Johnny Nielsen, A-kasse leder

Birgit Irene Petersen, A-kasse sagsbehandler

Monica Revsbech, A-kasse sagsbehandler
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ARRANGEMENTER AFHOLDT 2016

Dato Arrangement

23/2 Lær kort klar og kærlig kommunikation

1/3 På vej til nyt job

3/3 På vej til nyt job

9/3 Generalforsamling

10/3 Photoshop

10/3 Be10

5/4 LinkedIn

7/3 Lavenergi

12/3 Stress eller ikke stress

21/5 Strikkeworkshop

25/8 Ølsmagning

8/9 SUK festival (uddannelsesmesse)

20/9 Teknisk engelsk

28/9 Teknisk engelsk

28/9 Kvalitetsstyring

4/9 Teknisk engelsk

6/10 Illustrator

8/10 Strikkeworkshop

11/10 På vej til nyt job

11/10 Teknisk engelsk

13/10 På vej til nyt job

26/10 LinkedIn

10/11 Byggeri & entreprise

21/11 Intro til Ardurino

6/12 Psykopater på arbejdspladsen


