Nyhetsbrev från Järnvägsklubben Hallsberg
Uppdatera din kontaktinformation på SEKO.se

Vi vill påminna dig om att hålla din kontaktinformation på Seko.se uppdaterad. För att hitta den så
behöver du besöka seko.se -> Mina Sidor -> Medlem. Där finns din aktuella kontaktinformation listad.
Vår klubb använder sällan den här informationen då vi använder oss av den email som vi har inom
företaget. Men om det skulle bli så att vi inte längre kan göra det på grund av konflikt eller andra
omständigheter så behövs den här informationen.

Kontaktkanaler
Klubben kan nås i följande kanaler, självklart går det även bra att kontakta oss som sitter i styrelsen
individuellt.
E-post: seko.hallsberg@gmail.com
Webbadress: https://sekosjhallsberg.se
Facebook: SEKO JÄRNVÄGSKLUBBEN HALLSBERG
Expedition: Vår expedition är öppen på måndagar ojämna veckor
Brevlådan: Finns i korridoren vid vår anslagstavla

Tillgänglighet i sommar

Expedition kommer att vara stängd under juli månad.
Styrelsen kommer att ha sina semestrar under dessa veckor.
Alexandra Olsson
Mikael Freiholtz
Matilda Andersson
Barbro Kihl
Alexander Kihl
Martin Alnebring
Stefan Zetterlund

Vecka 24-27
Vecka 25-28
Vecka 27-30
Vecka 29-32
Vecka 31-34
Vecka 31-34
Ej helt klart, troligtvis inom perioden vecka 27-31

Nyhetsbrev från Järnvägsklubben Hallsberg
Arbetsmiljö

Information från våra skyddsombud skickas ut i form ett nyhetsbrev och finns även på anslagstavlan.
Ta del av den och läs den, mycket bra och viktig information.

Medlemsutbildningar i Hallsberg

Klubbens avsikt för första halvan av året var att som vanligt hålla en medlemsutbildning som
behandlade vårt avtal på SJ och vår lokala verksamhet. Förhoppningen var att vaccineringen skulle
vara långt framskriden i Maj och att smittläget i samhället skulle vara sådan att det var försvarbart att
hålla en fysisk utbildning.
Tyvärr är så inte fallet nu utan klubben har i stället valt att inte hålla den utbildningen under våren.
Den nya planen är att till hösten kunna genomföra en sådan utbildning.

SEKO Enkät
I dagarna kommer Seko be er att fylla i en enkät. Den kommer skickas ut tillsammans med SJ och
ligga till grund för att kunna hitta förbättringsförslag utifrån rådande situation när det gäller
schemafrågor.

Pensionsutbildning

Mikael Freiholtz kommer tillsammans med en representant från Folksam att hålla i en utbildning
angående PA16 & ITPK pensioner. Det kommer vara två digitala tillfällen den åttonde juni. Ett på
förmidagen 09:00- 11:00 och sedan ett på kvällen 18:00 - 20:00.

Nyhetsbrev från Järnvägsklubben Hallsberg
Digital kostnadsfri rådgivning från Folksam

I samband med att Folksams rådgivare på grund av det rådande Corona-läget använder sig av
distansrådgivning vill jag tipsa om deras distansrådgivning. Det innebär att man kontaktar och bokar
en tid med Folksams rådgivare. Man får ett mail med en bekräftelse på dag, tid och hur det går till.
När sedan rådgivningen sker så kopplar man vid tillfället enkelt upp sig på videolänk via valfri dator,
surfplatta eller mobiltelefon och får en timmes kostnadsfri genomgång av sina försäkringar och
pension.
Att ha koll på sina försäkringar och sin pension är oerhört viktigt beroende på vilken familjesituation
man har.
Nedan kommer en instruktion som beskriver hur du gör.
Gör så här: tag fram din mobiltelefon och rikta kameran mot QR-koden så får du upp en länk i
mobilen. Tryck på den och du kommer till en digital bokningskalender. Där väljer du önskad dag och
får upp lediga tider. Fyll i namn, e-postadress och telefon så kommer ett mejl till dig enligt ovan.

Alternativt
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BokningskalenderfrMellanKundserviceArbetsplats@fol
ksam.onmicrosoft.com/bookings/
Om du i stället vill kontakta Folksams rådgivare per telefon och boka ett möte kommer deras
uppgifter här:
Mikael Ågren
076-1000 173 Örebro län
Med vänlig hälsning,
Mikael Freiholtz

