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Drogi Członku Związku Zawodowego
Spożywców NNF Østjylland
W CZWARTEK 23 WRZEŚNIA o godz. 11.00, związek zawodowy NNF otworzył kongres, w którym
znalazło się miejsce na cztery dni ciekawych dyskusji, prezentacji i propozycji, jak również na
podejmowanie postanowień. Jednym słowem - w Aalborgu odbył się jedenasty, zwyczajny kongres
Związku Zawodowego Spożywców NNF, który wyznaczył kierunek działań stowarzyszenia na kolejne
cztery lata.
W niniejszym biuletynie informacyjnym zawarliśmy szereg informacji, które umożliwią Ci – jako
członkowi Związku NNF Østjylland – zorientowanie się, na ile decyzje kongresu będą miały znaczenie
zarówno dla Ciebie jak i Twojego Związku.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Flemming Hansen
Przewodniczący Oddziału

Finn Grosen Madsen
Zastępca Przewodniczącego Oddziału

Ilość oddziałów pozostaje niezmieniona
W następnym okresie kongresowym Związek NNF będzie nadal składał się z sześciu oddziałów.
O tym zadecydowano na kongresie nadzwyczajnym, który odbył się w dniu 21 września 2021.
Decyzja ta zmienia postanowienie kongresu z października 2016 r., kiedy to na 10-tym kongresie
zwyczajnym podjęto decyzję o zmniejszeniu ilości oddziałów Związku NNF w okresie kongresowym
2016-2020, z sześciu do czterech.
Jednakże w ostatnich latach uległa zmianie strategiczna rola oddziałów, a jednocześnie – dzięki
sprzedaży akcji Alki – kondycja finansowa Związku uległa wzmocnieniu.
To spowodowało, że pierwotne uzasadnienie redukcji ilości oddziałów nie jest już aktualne.
W związku z decyzją o utrzymaniu sześciu wydziałów, nadzwyczajny kongres zdecydował również, że
w przyszłości, w kongresach Związku NNF będzie brało udział 300 delegatów.
Ma to znaczenie również dla NNF Østjylland, które w przeciwnym wypadku miałoby możliwość
wysłania tylko 36 delegatów na kongresy Związku. Obecnie nasz oddział reprezentuje 56 delegatów
kongresowych.
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Więcej informacji o nadzwyczajnym kongresie NNF znajdziesz tutaj.

Wysokość składek (kontyngentu) ulega
zamrożeniu
W sobotę 25 września kongres zadecydował, że składki związkowe w nadchodzącym okresie
kongresowym nie będą ulegały podwyższeniu każdego roku, jak to miało miejsce dotychczas.
Propozycja ta była zawarta w tzw. Katalogu Pomysłów, który zawiera sugestie i propozycje
dotyczące wykorzystania części z wielomilionowego przychodu do kasy Związku, po sprzedaży
akcji Alki.
Zarząd Główny przeznaczył w sumie 30 milionów koron na realizację rozmaitych propozycji,
które mogłyby służyć bezpośrednio członkom Związku. Kongres miał zająć stanowisko wobec
zgłoszonych pomysłów.
Nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości 60 proc. dla propozycji ubezpieczenia
wynagrodzenia, ubezpieczenia stomatologicznego, funduszu aktywizacji lub redukcji składek
członkowskich w wysokości 150 kr. miesięcznie od osoby.
Jedyną propozycją, która uzyskała poparcie powyżej 60 procent delegatów, była propozycja o
zamrożeniu składek.
Zamrożenie dotyczy tylko
składek związkowych.
Składki na A-kasę są
regulowane przez państwo
dlatego te składki mogą ulec
podwyższeniu. Natomiast
wzrost składek członkowskich
Związku NNF może nastąpić
najwcześniej w czasie
następnego kongresu
Związku.

Afstemning

Czteroletni okres kongresowy
Jesienią 2025 roku Związek NNF zorganizuje swój 12 kongres zwyczajny. Kongres odrzucił
propozycję, aby kolejny kongres Związku odbył się w roku 2024. Zgodnie z regulaminem Związku
NNF, okres trwania kongresu wynosi cztery lata. Gdyby nie pandemia korony, powinniśmy byli
zebrać się na kongresie w październiku 2020 r. W związku z pandemią, Zarząd Główny Związku
zdecydował w czerwcu 2020 r. o przesunięciu kongresu o rok, co spowodowało, że ostatni okres
kongresowy wynosił pięć lat.
Oddział Związku NNF Sjælland i Øerne zaproponował trzyletni okres kongresu, dla sprawdzenia,
czy spowoduje to zwiększenie dynamiki w organizacji. Propozycja ta jednak nie uzyskała poparcia
co najmniej 60 procent głosów, dlatego następny kongres odbędzie się za cztery lata.
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Wniosek o wprowadzenie tzw. rachunku zdrowotnego
w celu zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia
Duża część kongresu poświęcona była walce związku o zapewnienie osobom najciężej i najdłużej
pracującym osobom, prawa do godnego przejścia na emeryturę.
Zarówno premier,
minister
pracy, jak i
minister ds. żywności, chwalili w swoich wystąpieniach przed Kongresem, ogromne
zadanie, jakiego podjął się Związek, kiedy postanowiliśmy nie zaakceptować podnoszenia wieku
emerytalnego w sposób jednakowy dla wszystkich, co jest naszym zdaniem niesprawiedliwe.
Teraz, kiedy Arne i jego koledzy z branży spożywczej, otrzymali już prawo do wcześniejszego przejścia
na emeryturę, nadal istnieje powód do dalszej walki. Dlaczego bowiem mamy w ogóle akceptować
fakt, że są takie miejsca pracy, na których pracownicy zarówno chorują, jak i szybko wyczerpują swoje
siły, pracując w trudnych warunkach. Jednym z głównych tematów kongresu było zatem pytanie w
jaki sposób zorganizować rynek pracy tak, aby ryzyko zachorowania, ulegnięcia wypadkowi czy też
wyczerpania pracą, było znacznie mniejsze niż obecnie.
W tym przypadku rachunek zdrowotny mógłby odgrywać znaczącą rolę.
Związek NNF proponuje aby wszystkie firmy w Danii były zobowiązane do wprowadzenia rachunku
zdrowotnego, jako integralnej części rocznego sprawozdania finansowego, na równi z rachunkiem
klimatycznym, jak i rachunkiem obejmującym społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR).
Przewodniczący Związku Ole Wehlast powiedział w czwartek 23 września z mównicy Kongresu:
Rachunek zdrowotny jest bezpośrednią kontynuacją naszej walki o wcześniejszą emeryturę.
Aby zapobiec wyczerpaniu pracą, ważne jest, aby uzyskać pełny ogląd tego, jaki wpływ mają
różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie na organizm człowieka. Pracodawcy muszą zdawać
sobie sprawę, w jakim stopniu poszczególne funkcje i rodzaj pracy obciążają pracowników.
Jednocześnie pracodawcy muszą zostać zobowiązani do corocznego dokumentowania wysiłków
przedsiębiorstwa na rzecz zapewnienia zdrowszych warunków pracy. Jedynie znając wpływ
warunków pracy w firmie na zdrowie pracowników, możemy wyznaczyć cel i kierunek działań,
aby wprowadzać zmiany na lepsze i stosować je we właściwych miejscach.
Powyższa propozycja spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem w mediach ze strony stowarzyszenia
pracodawców Duńskich Rzeźników (Danske Slagtermestre - DSM), podczas gdy Danish Crown przyjął
z uznaniem ten innowacyjny sposób myślenia - mimo że również nie są entuzjastycznie nastawieni do
perspektywy wprowadzenia rachunku zdrowotnego.
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Ole Wehlast

Thomas Birkenfeldt Hansen

Thomas z Atrii uhonorowany przez Kongres
Na kongresie Związku NNF, przyznawana jest zawsze nagroda związkowa TR (TillidsRepræsentant
= mąż zaufania), jednemu lub kilku mężom zaufania, którzy w minionym okresie kongresu wykonali
szczególną pracę dla indywidualnego kolegi lub dla grupy pracowników albo też włożyli szczególny
wkład organizacyjny w pracy związkowej.
W czwartek, 23 września honorowanych tą nagrodą zostało czterech mężów zaufania, a wśród
nich Thomas Birkenfeld Hansen, który jest mężem zaufania w Atrii koło Horsens.
We współpracy z kierownictwem wprowadziłeś szkolenie współpracowników do systemu w taki
sposób, aby wysiłki były podejmowane celowo, a to, co zostało uzgodnione, zostawało wdrożone.
Jesteś bardzo ukierunkowany na rozwój naszej społeczności i na tworzenie dobrego samopoczucia
wśród współpracowników. Słuchasz innych, działasz konstruktywnie w rozwiązywaniu problemów
i jesteś przedsiębiorczy w proponowaniu nowych inicjatyw. Zwracasz szczególnie dużo uwagi
na to aby Atria była miejscem pracy, które będzie spełniało odpowiednie standardy również w
przyszłości.
Tak brzmiały słowa Przewodniczącego Związku Ole Wehlasta skierowane do Thomasa Hansena w
związku z ceremonią wręczenia nagród.
Nagrodzie towarzyszy dyplom, a także zaproszenie czterech mężów zaufania na edukacyjny wyjazd
za granicę, gdzie spotkają się oni z zagranicznymi partnerami Związku Spożywców NNF.
Pozostali trzej laureaci nagrody TR to:
Tina Brunsgaard, DC Foods i Svenstrup
Henning Broen Sørensen, Danish Crown i Herning
Bjarne Pedersen, Bisca i Stege
Więcej o wręczeniu nagród możesz przeczytać tutaj.
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Repræsentanci z Østjylland w rozmaitych
komisjach
Kongres nie tylko wyznacza kierunek pracy zawodowej i politycznej związku ale również wybiera
przedstawicieli do różnych komisji.
Związek NNF Østjylland wybrał następujących przedstawicieli do Zarządu, do Komisji ds. układów
zbiorowych oraz do Komitetu Negocjacyjnego.

Zarząd Główny
Flemming Hansen, Przewodniczący Oddziału
Morten Sinnet Grau, DC Horsens
Thomas Hasen, Atria

Komisja do spraw układów zbiorowych Rzeźnictwo
Morten Sinnet Grau, DC Horsens
Niels Erik Gundersen, Daka
Lars Falck Christensen, Nordic Beef

Komisja do spraw układów zbiorowych –
Przemysł Spożywczy
Berit Neigaard, Kelsen Group
Dorthe Petrea Magnussen, Dancake
Linda Mikkelsen, Fertin Pharma
Thomas B Hansen, Atria
Henrik Redmond, DC Foods Vejle
Pernille Blaabjerg Lassen, OK Snacks
Søren Alois Larsen, Defco

Komisja do spraw układów zbiorowych –
Handel detaliczny
Henri Lysen Jensen, Aarhus Sygehus
Karsten Jensen, Kvickly Tranbjerg

Komitet Negocjacyjny Przemysł spożywczy
Berit Neigaard, Kelsen Group
Thomas B Hansen, Atria
Søren Alois Larsen, Defco

Smagsprøver
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På kongressen deltog 300 delegerede, og af dem var 56 valgt af Fødevareforbundet NNF
Østjylland.
En af dem var 52-årige Paw Rademacher, der er talsmand hos Danish Crown i Horsens.
I år var første gang, at han skulle deltage i forbundets kongres. Du kan læse om hans
forventninger til kongressen på forbundets hjemmeside:
Paw er kollegaernes øjne og
ører på kongressen

Følgende delegerede fra Fødevareforbundet NNF Østjylland
var på talerstolen i løbet af kongressen:
Den mundtlige og skriftlige beretning

Vision 2025

Flemming Hansen

Henrik Redmond

Frank Bech Vestergaard

Flemming Hansen

Morten Rasmussen
Berit Neigaard

Idekatalog
Flemming Hansen

Overenskomstfølgegruppernes
beretning
Henri Lysen

Ændringer til Faglig Procedurer
Flemming Hansen

Frank Bech Vestergaard
Flemming Hansen

Ændringsforslag til forbundslovene
Berit Neigaard
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