Landbrukstjenester Sør SA
Medlemsskriv juni 2015
Innbetaling av avløsertilskudd ved ferie/fritid til avløserlaget:
- Avløsertilskudd ved ferie/fritid må du nå selv betale inn til avløserlaget, når dette
blir utbetalt. Mange har allerede gjort dette. For de som har levert fullmakt om trekk,
ordner vi det. Tilskuddet kom sammen med produksjontilskuddet 3.6.2015. Dette gjelder
alle medlemmer som bruker oss som arbeidsgiver for avløserne, jfr vedtektenes § 6 – se
www.landbrukstjenester-sor.no

- Rente på innestående på medlemskonto i laget fra 1.6.2015 er f.t. 2,5%. Følger renta
på lagets driftskonto i banken.
−

- Bankgaranti for medlemmer som ikke overfører avløsertilskuddet ved ferie/fritid til
laget: Bankgaranti på et beløp tilsvarende tilskuddet må være sendt laget innen 15.8.2015.
Dette gjelder medlemmer som bruker oss som arbeidsgivere for avløserne.

Spesifisert faktura:
For utlønning i juli vil alle medlemmer
få spesifisert faktura. De som ønsker å
fortsette med spesifisert faktura, må så gi
oss beskjed om det pr e-post til
landbrukstjenester.sor@n-lt.no, sms til
452 08 054 eller pr tlf til 37 02 66 99.

Gebyr for kopier av årsoppgaver
og medlemsfakturaer til
regnskapsførere:
- kr 50 + mva. Faktura sendes
regnskapsfører. Vi får svært mange slike
henvendelser om kopier av oppgaver
medlemmene allerede har mottatt.

Medlemskontingent:
Årsmøtet innførte medlemskontingent
for 2015 på kr 500,- for alle
medlemmer i år som brukte oss til
utlønning i 2014. Se referat fra årsmøtet på
www.landbrukstjenester-sor.no

Gebyr for formidling av avløsere
til ikke-medlemmer:
- kr 550 + mva pr utlønning. Gjelder ikke
formidling av landbruksvikarer ved sykdom.

Minimum arbeidstid pr arbeidsøkt:
2 timer. Dette kan fordeles på flere bruk. Når det ikke er helg og nødvendig dyrestell
er utført, skal det utføres annet forefallende arbeid bestemt av bonden i disse 2
timene. Gjelder landbruksvikarer og fast ansatte avløsere i halv stilling er mer som jobber for flere
medlemmer.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette medlemskrivet.
Hilsen styret og administrasjonen.
www.landbrukstjenester-sor.no
Tlf. 37 02 66 99 Fax 38 70 12 72
e-post: landbrukstjenester.sor@n-lt.no
Org. nr 979 271 603 MVA
Kontonr: 3080.05.02922

Hovedkontor:
Avdelingskontorer:

Austrudsmonen 3, 4540 Åseral
p.b. 25, 4575 Lyngdal
Skrubbedalsvn. 5, 4848 Arendal

