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Nye Tillidsrepræsentanter 

På butiksområdet har vi fået endnu en nyvalgt tillidsrepræsentant.  

Morten Nikolajsen – Føtex Esbjerg 

Foråret har ikke gjort det muligt at samle de nye tillidsrepræsentanter, 

men så snart muligheden byder sig, vil det være et af de punkter, 

Butiksteamet vil prioritere.   

 

OK20 

Forhandlingerne trak længere ud end forventet, men nu kan vi med 

glæde fortælle, at alle er forhandlet på plads. 

Senest er der indgået forlig med Coop samt de selvstændige 

brugsforeninger. 

Se mere om de indgået forlig på: 

https://ok20.nnf.dk/butik/ 

Gennemgang af begge overenskomster, kan ses på følgende link: 

https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-coop-og-ba-

overenskomsterne/ 

På vores hjemmeside kan man se den nye version af 

Håndværksbageroverenskomsten samt Produktionsoverenskomsten. 

De resterende vil der hen over sommeren blive lagt sidste hånd på. 

Skulle man ønske en trykt udgave af sin overenskomst, er man 

velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF. 

 

Butiksbesøg 

Sommeren står for døren, og vi har i Butiksteamet lagt en plan for, 

hvordan vi efter sommeren starter op på Butiksbesøg på landsplan.  

Det vil foregå ved, at der 1 til 2 dage om ugen, over en given periode, 

vil blive besøgt butikker. 

https://ok20.nnf.dk/butik/
https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-coop-og-ba-overenskomsterne/
https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-coop-og-ba-overenskomsterne/
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På besøgene vil der blive lagt vægt på registrering af vores 

medlemmer, nye medlemmer samt snak om den nye overenskomst. 

Vi håber meget, dette kan være med til at skabe synlighed i 

butikkerne og komme tættere på vores medlemmer. 

 

Corona virus 

Det lader til, vi er kommet nogenlunde igennem Corona situationen. Der 
er, som forventet, heldigvis ikke kommet så mange konkurser, og vi er 

på butiksområdet heller ikke så ramt af ledighed, da vi som forbrugere 
stadig har haft brug for gode håndværksprodukter. 

Så en stor ros skal lyde til jer alle, der har knoklet i den tid, vi har været 
igennem, og passet jeres arbejde efter bedste evne.  

 
I Fødevareforbundet er alle på arbejde igen, dog er fysiske 
mødeaktiviteter stadig begrænset. 

 

Fællesskab 

Fødevareforbundet NNF vil hen over efteråret komme til at lave 

Fællesskab moduler for Tillidsrepræsentanter. Denne gang bliver det 

et samlet hold kun af personer fra butiksområdet. 

Der vil blive lagt vægt på, hvad vi lægger i ordet fællesskab, samtidig 

med man vil få nogle værktøjer til, hvordan det kan bruges rundt i 

butikkerne. 

Et tiltag vi i Butiksteamet ser meget frem til på vores tillidsfolks 

vegne, både for nye som for tidligere valgte. 

 

Ferielov 

Da den nye ferielov snart træder i kraft, skal i være opmærksom på 

følgende. Fremover vil beløbet på jeres lønsedler stå som Brutto ferie 

og ikke som Netto ferie. Med andre ord betyder det, at vi skal have 

bredt budskabet rundt, at man først betaler skat af sine feriepenge, 

den dag man får dem udbetalt.  
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Hvis der skulle være spørgsmål i forbindelse med det, er i velkomne til 

at kontakte os faglige konsulenter i Fødevareforbundet NNF. 

Andet 

Kom gerne med forslag til emner, der kan være relevante at skrive 

om. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du har 

spørgsmål. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev, send din e-mail 

til mbl@nnf.dk 

Hvis du ikke allerede er medlem af vores Facebook grupper, kan du 

ligeledes sende en mail til mbl@nnf.dk for nærmere information. 

Butiksteamet vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god 

og velfortjent sommerferie. 

 

Med venlig hilsen og på Butiksteamets vegne  

 

Mette Bisgaard 

mailto:mbl@nnf.dk
mailto:mbl@nnf.dk

