
        Landbrukstjenester Sør
Austrudsmonen, 4540 Åseral                           
Tlf. 37 02 66 99 Fax 38 70 12 72

                      e.mail:  landbrukstjenester.sor@n-lt.no

Til ansatte i Landbrukstjenester Sør SA.

MØTE FOR ANSATTE:  mandag 24 mars 2014 på Trysnes Marina i Søgne. 
Middag kl 19.00. Selve møtet begynner kl 20.00.
Påmelding innen mandag 10 mars  på tlf 37 02 66 99 eller mail 
landbrukstjenester.sor@n-lt.no.  Si fra om du ønsker middag (betales av oss).

Saksliste:
1. Kort presentasjon av styrets arbeid v/styreleder Knut Retterholt

2. Valg av ansattes representant og varamedlem til styret for 2 år. Styret har 5 
medlemmer. 1 av disse er ansattes representant. Jens Georg Hegland, tlf 
908 51 480 sitter i styret i dag. Vara er Karl Tveiten, tlf 957 47 022. 
Hvis du har forslag til styre representant eller ønsker å stille selv, så gi oss 
beskjed eller si fra på møtet. De du foreslår bør være spurt  før valget. Det 
utbetales møte- og kjøregodtgjørelse til styremedlemmene. Styremøtene er 
vanligvis på dagtid.

3. Valg av verneombud og vara for verneombudet. Ole Netland, tlf 40475157 
er i dag verneombud, og Knut Magne Skoe, tlf 95861479 er vara. Verneombud 
kan ikke gå inn på gårdsbruk ved familieavløsning og må ha tillatelse av 
bonden for å gå inn på andre gårdsbruk. Men han/hun kan øve påtrykk på 
styret og megle mellom bonde og avløser, samtidig som han/hun kan gi deg 
informasjon om dine rettigheter og plikter. Hvis du har forslag til verneombud 
eller ønsker å stille selv, så gi oss beskjed eller si fra på møtet. De du foreslår 
bør være spurt  før valget. Verneombud skal ha vernombudskurs med full lønn 
betalt av arbeidsgiver.

4. Eventuelt.

RUTINER FOR LØNNSUTBETALING:  Innleveringsfrist for timelister er  20. 
i hver måned. Lønn betales da ut den 1. måneden etter. Faller den 1. på en lørdag, 
søndag eller helge/høytidsdag betales lønn ut siste virkedag før. 

Med hilsen og ønske om et godt og trivelig arbeidsår:
Styre og adm i LT Sør
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