København, 16. januar 2019

Medlemsnyt
Kære kollegaer, kære medlemmer,
Så blev det 2019, og vi håber at I alle har haft en glædelig jul og et godt nytår! 2019 mærkerer også
året, hvor HK Luftfart SAS kan fejre 80 års jubilæum - den 28. september 2019. Vi arbejder i
øjeblikket på at lave et arrangement i denne anledning - naturligvis afhængigt af opbakning fra
vores kollegaer.
Vi har nu den faglige tid helt på plads, og kontoret på Amager Strandvej 418 er som udgangspunkt
åbent alle hverdage fra 08:00-16:00. Vi kan i forhold til møder og kurser, være ude af huset - så vi
anbefaler at tjekke www.hksas.dk hvor vi vil gøre opmærksom på eventuelle afvigelser fra
ovenstående åbningstider. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi har fået nyt telefonnummer, som
er 93 854 418.
Mandag d. 7. januar holdt vi årets første bestyrelsesmøde, og bød her velkommen til Johnny og
Sheila som nye tillidsrepræsentanter.
Hver tirsdag holder vi et ugentligt dialogmøde med Anne Mette Knudsen og Peter Plambech, hvor
vi vender aktuelle problemstillinger og har en løbende dialog.
Vi har haft forhandlinger med Spirit Cargo og SGH, og kan med glæde meddele at der nu også
tildeles oplæringstillæg til skiftgående medarbejdere, i denne del af virksomheden - dette med
tilbagevirkende kraft fra 1. august 2018. Oplæringstillægget udgør 150 kr. pr. vagt.
I forbindelse med pensionering/efterløn, gør vi opmærksom på, at SAS refunderer op til 500 kr.,
hvis man har valgt at traktere kollegaerne. I den forbindelse skal man blot medbringe kvittering til
Camilla Holm, for refundering.
Vi har startet en dialog op med ledelsen, med henblik på oprettelse af et særskilt jule- og
nytårsskift for kollegaer som arbejder i passagerafdelingerne. Ligeledes vil vi forsøge at
implementere et særskilt jule- og nytårsskift i Spirit Cargo, i samarbejde med den lokale
tillidsrepræsentant.
I forhold til vikarer i KE, har der været afholdt møder med ledelsen, da HK Luftfart SAS erfarede at
kontraktens ordlyd ikke stemte overens med overenskomsten. Dette har resulteret i, at alle
vikarer som de seneste 5 år, har fået udbetalt mindre end de 40 timer som er angivet i
overenskomsten, vil få udbetalt restancen på dette, når udregning deraf er sket. Ydermere vil der
fremadrettet ske en ændring af kontrakterne - vi vender tilbage med mere info vedrørende dette.
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I vores seneste medlemsnyt i december, skrev vi at vi ultimo januar ville indkalde til
generalforsamling, med afholdelse primo februar. Dette er desværre rykket en smule, da vi forsat
afventer at få vores vedtægter af suspenderet. Dette forventes at ske i slutningen af januar, og vi
forventer dermed at have mulighed for at have alt på plads inden afholdelse af generalforsamling,
ultimo marts måned.
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, vil vi præsentere et udkast til
vedtægtsændringer, grundet ny struktur blandt de faglige.

Med ønsket om et godt 2019!
/Bestyrelsen
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