
GRAFISK TEKNIKER NETVÆRK  
HOLDER KONFERENCE FOR TILLIDS-
REPRÆSENTANTER OG KONTAKT-
PERSONER DEN 3.-4. MARTS 2016

Konferencen holdes på Hotel Comwell, Skov-
brynet 1 i Kolding.

Konferencen vil have fokus på netværksarbej-
det samt OK 2017, det sidste også som en op-
takt til HK/Privats store tillidsmandskonference 
den 12.-13. maj 2016

Konferencen er også åben for de afdelings-
medarbejdere, der har det grafiske område.

Foreløbigt program

Torsdag den 3. marts 2016
Kl. 09.30 - 10.00 
Ankomst og morgenmad.

Kl. 10.00 - 12.00 
Særligt kursuskatalog for grafiske timelønnede.
A-kasse folder for grafiske timelønnede.

Kl. 12.00 - 12.45 
Frokost.

Kl. 12.45 - 16.00 
Branche-Netværksdialog generelt  
(avis, emballage, etiket, trykkerier).

Kl. 16.00 - 17.30 
Oplæg OK 2017 - Fordeling af grupper efter  
OK temaer.

Fredag den 4. marts 2016
Kl. 09.00 - 11.00 
Gruppearbejde OK 2017.

Kl. 11.00 - 12.00 
Tilbagemelding fra grupperne.

Kl. 12.00  
To go Sandwich.

Branchesektionen dækker tabt arbejdsfortje-
neste og transportgodtgørelse svarende til 
billigste offentlige transportmiddel. Kører du i 
egen bil godtgøres det med 1,25 kr. pr. km.

Tilmelding til bente.roed@hk.dk gerne inden 
4. februar 2016, men senere kan accepteres. 
Husk at angive navn, cpr.nr., arbejdsplads med 
videre.

HK/PRIVATS TR-TRÆF 2016  
12. TIL 13. MAJ 2016

Sæt også et STORT KRYDS i kalenderen til  
HK/Privats store tillidsmandstræf 12.-13. maj 
2016 også på Hotel Comwell i Kolding. 

OK 2017 er det overordnede tema for konfe-
rencen og det er lykkedes at få Karsten Dybvad, 
adm. dir. i Dansk Industri og OK-chefforhandler 
til at komme med et oplæg. 

På konferencen er der ligeledes afsat tid til at 
de forskellige branchesektioner mødes separat.
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SELVVALGT UDDANNELSE - 
KURSUSKATALOG FOR GRAFISKE 
TIMELØNNEDE 

Arbejdet skrider fremad. Vi afventer en første-
korrektur på kataloget ultimo januar 2016 fra 
Medit Consult. 
Kurserne er delt op i 3 hovedgrupper:

•  Fagfagligt forløb - rettet mod fagligheden
•  Workflow forløb - rettet mod den grafiske 

produktions- og færdiggørelsesproces
•  Personligt forløb - rettet mod personen

Vi satser på, at der kan udbydes et fagfagligt 
kursusforløb og et workflow forløb (en hel  
kursuspakke) inden sommeren 2016. 
Der vil i den forbindelse blive udsendt en sær-
skilt folder. Ellers vil tyngden af kurser komme 
til at ligge i efteråret.

Det færdige katalog vil ligeledes blive lagt på 
ITMK’s hjemmeside med links til tilmelding.

A-KASSE FOLDER FOR GRAFISKE 
TIMELØNNEDE AFLØSERE

Det store problem for afløsere er specielt, at 
de ofte arbejder et andet timeantal end det, 
der udbetales for. Folderen slår fast, at det er 
løntimerne, der skal oplyses. Eller sagt med 
andre ord, det er altid det timeantal din løn 
dækker, som skal oplyses. Ved udfyldelse af 
ydelseskort kan man nu gøre specielt opmærk-
som på, at man er grafisk timelønnet, ligesom 
der er eksempler på, hvordan ydelseskortene 
skal udfyldes.
Folderen forventes at ligge helt klar i midten af 
februar måned 2016.

GRUNDLÆGGENDE TILLIDSMANDS- 
UDDANNELSE KUN FOR GRAFISKE  
TIMELØNNEDE

Faglig indsigt – kursus-nr.: 2015-1601
Finder sted på Christiansminde fra den 18. maj 
kl. 12.30 til 20. maj kl. 12.30.

Fokus på: 
• TR’s rolle
• Overenskomstforståelse
• Organisering



• Det fagretlige system


