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ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 11 – JÖNKÖPING, ÖSTERGÖTLAND, NYKÖPING

Hej medlem!
•

Under maj månad har sektionsstyrelsen fördjupat sig i sektionens organiseringsgrad
(hur många medlemmar vi har på respektive kontor). Vi kan konstatera att vi
fortfarande är det största fackförbundet inom området, men att vi tyvärr har minskat
på en del kontor. Med anledning av detta kommer vi inom kort besöka kontor inom
området för att hälsa på er medlemmar och se hur ni har det i verksamheten.
Först ut är Nyköping den 17 maj, följt av Linköping den 8 juni. Sektionsstyrelsen har
som ambition att besöka samtliga kontor under året. Hoppas vi ses!

•

Inför lönerevisionen 2022 vill vi att ni säkerställer att ni har anmält facklig tillhörighet
till Statens servicecenter. Längst ner på din lönespecifikation ska det framgå att du är
medlem i ST. Gör det inte det, måste du själv kontakta Statens servicecenter, detta
för att arbetsgivaren ska ha informationen tillgänglig i sina lönelistor.
Uppstartsmöten inför lönerevisionen kommer att äga rum på myndigheten innan
sommaren, och medarbetare kan räkna med att ha sina lönesamtal/lönesättande
samtal i augusti och september. Förhoppningen är att ny lön ska utbetalas i
december.

•

Vi vill slå ett slag för vår nya lokala hemsida på www.st.org. Här kommer vi att
publicera nyhetsbrev och aktuell information. För att hitta till sidan går ni in på st.org,
klicka på ST Lokalt och sök fram Försäkringskassan och din ort.

Påminnelse!
Kom ihåg att möjligheten att betala din
fackavgift via löneavdrag försvinner under
hösten 2022. Om du inte byter till e-faktura
eller autogiro kommer du att få en
pappersfaktura med medlemsavgiften på
posten. Är du ansluten till Kivra så skickas
fakturan dit. Gå in på www.st.org för mer
information!

Tveka inte att höra av er med frågor!

Med vänliga hälsningar
Sektionsstyrelsen
Elisabeth – Emilie – Emil – Maria – Fehmi
Pierre och Elma

Följ sektionen på sociala medier!
Instagram @STFK11: https://www.instagram.com/stfk11
Facebook: https://www.facebook.com/STinomFKsektion11

