VI KAN ALLE
FÅ BRUG
FOR EN
HJÆLPENDE
HÅND…

- ELLER KAN ORGANISTERNE
I DIT STIFT UNDVÆRE
TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR)?
Nej og det skal I forhåbentlig heller ikke.
Derfor har vi brug for flere kandidater!
HVEM SKAL VÆRE TR I DIT STIFT ?
I november er der TR-valg i alle s er, og her har du mulighed for at s lle op selv,
eller for at pege på en kollega, som både kan og vil. Læs her, hvad det indebærer
at være TR i Organis oreningen.

TR-OPGAVER
Overordnet arbejder Organis oreningen gennem bestyrelse og sekretariat
med bla. at forhandle løn og arbejdsforhold med kirkeministeriet. Lokalt er det
foreningens formål at hjælpe de enkelte medlemmer med deres arbejdsrelaterede
problemer og føre de lokale lønforhandlinger. De e arbejde er for omfa ende
l at varetages af sekretariatet alene, så det a ænger af et godt netværk af
TR i hele landet. Som TR kommer man tæt på sine kollegaer på godt og ondt.
Nogle opgaver klares på 5 minu er andre strækker sig over uger.
Tillidsrepræsentanterne
- besvarer spørgsmål vedr. overenskomsten, ferier, arbejdsmiljø etc.
- ly er l, stø er og opmuntrer medlemmer, der har brug for at
vende nogle frustra oner.
- tager med ud som bisidder ved vig ge møder med menighedsråd
- fører de lokale lønforhandlinger.
- holder øje med ltag i s et, som betyder noget for organisterne fx geo flex

HVEM KAN VÆLGES TIL TR ??
Man skal IKKE være jurist eller kende hele overenskomsten for at være valgbar.
Som udgangspunkt er kun tre ng nødvendige:
1. Man skal være god l at kommunikere både skri ligt og mundtligt.
2. Man skal have ”fred i eget hus” – det vil sige ingen verserende
konflikter på egen arbejdsplads.
3. Man skal være PO-organist og i ansæ else som sådan.
Derudover klædes man på l opgaven af Organis oreningen.

UDDANNELSE AF FORENINGENS TR ??
Bestyrelsen har vedtaget, at fra begyndelsen af 2014 skal vore TR klædes bedre
på end dligere l at løse opgaverne. Der vil 2 gange årligt være kurser af 1-2
dages varighed. De bygges op, så man over en 3-årig periode får en omfa ende
uddannelse som TR. Kurserne gennemføres af FTF og Organis oreningen
i samarbejde. Emnerne vil bl.a. være lønforhandling, konflikthåndtering,
overenskomsten og forvaltningsloven. Kurserne er vig ge for funk onerne
som TR, men den enkelte TR vil også få et stort personligt udby e af dem l
gavn for sit eget virke som arbejdstager.
I første kvartal af 2014 a oldes det første 2-dages kursus med en bred
basisindføring i TR-opgaverne. Det er re et mod både nye og gamle TR.
Ud over den løbende uddannelse får alle TR stø e og vejledning fra sekretariatet
og TR-kollegaer.

FÅR MAN LØN FOR ARBEJDET SOM TR?
I op l 3 uger årligt skal llidsrepræsentantens eget menighedsråd betale
en vikar i det omfang, man pga møder og kurser afskæres fra at varetage
sine gudstjenester mv.
Kørselsudgi er betales af eget menighedsråd.
Men ellers er det som meget andet foreningsarbejde ulønnet.

VALGHANDLINGEN I DIT STIFT
Hold øje med datoen for TR-valg i dit eget s . Det vil være i november måned, og
det annonceres i PO-bladet samt på hjemmesiden. Kom med l valghandlingen,
der som regel slås sammen med et arrangement af musikalsk og/eller
fagforeningsfaglig art.
Ring l en TR og hør nærmere om TR-opgaverne.
Hvis du selv vil s lle op l valg, er det en fordel, at du i forvejen meddeler
det l en af de siddende TR eller l foreningens bestyrelse.
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