inom Sveriges domstolar

Välkommen som nytt arbetsplatsombud i ST!
Här kommer lite information till dig, som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt
fortsatta viktiga arbete:
Som arbetsplatsombud är du länken mellan dina chefer och dina kollegor. Vi
hoppas att detta ska bli ett spännande och intressant uppdrag för dig. Ditt
uppdrag innefattar bland annat att hälsa nyanställda välkomna och försöka värva
dem till fackförbundet ST, sitta med vid förberedande lönediskussioner,
samverkansmöten och mycket mer. Har du frågor eller funderingar, tveka inte
att höra av dig till oss
Arbetsplatsombuds uppdrag: https://st.org/fortroendevald/mittuppdrag/arbetsplatsombud
Styrelsen: https://st.org/st-inom-sveriges-domstolar/styrelse - Här hittar du
namn och kontaktuppgifter till oss i styrelsen
Telefonnummer till styrelsens växel: 077- 410 22 33, här svarar någon från
avdelningsstyrelsen på dina och medlemmarnas frågor helgfria vardagar mellan
09.00-15.00. Andra tider kan gälla vid t ex dag innan helgdag, flerdagarsmöten
och sommarsemester.
Vår mailadress: info@stdomstol.org är gemensam adress. Det är i första hand
sekreteraren som besvarar eller vidarebefordrar inkomna mail. Här svarar vi
inom 48 timmar.
Facebook: ST inom Sveriges domstolar – Här uppdaterar vi med information
kring vad som händer i ST inom Sveriges domstolar. Det kan t ex vara att vi har
varit ute på domstolarna och haft medlemsmöten, ett avtal är klart eller annan
information som vi vill nå ut med till alla medlemmar.

Användbara länkar:
Hemsidan: https://st.org/st-inom-sveriges-domstolar - Här kan du läsa nyheter,

läsa protokoll, avtal och hitta arbetsmaterial bland annat.

Arbetsmaterial: https://st.org/st-inom-sveriges-domstolar/arbetsmaterial

Här hittar du information rörande allt från värvningspremier till våra stadgar

Handbok: https://st.org/sites/default/files/folder_-_ny_som_ao__utskriftsversion.pdf
APP: https://st.org/artiklar/fortroendevald-nu-kan-du-hamta-var-app
Utbildningar: https://st.org/sok?keys=utbildning
Förbundet ST Direkt: 0771 - 555 444, epost: stdirekt@st.org, facklig
rådgivning vardagar mellan 08.00-17.00
Medlemsregistret: medlem@st.org
A-Kassa: Hör inte ihop med den fackliga anslutningen. Är helt fristående från
oss och nås på: https://st.org/kassa
Vi önskar dig hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas i din nya roll. Tveka
inte med att höra av dig med frågor och funderingar.
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