FOR WÄRTSILÄ NORWAY

Kjære medlem i Velferdsklubben for Wärtsilä,

Hvem sitter i styret?

Styret i velferdsklubben ønsker å informere om hvilke planer vi har for
vinteren
og hvordan Velferdsklubbens situasjon er.
Fremover vil vi sende ut et nyhetsbrev med jevne mellomrom for at vi skal
kunne nå våre medlem på best mulig måte, og for å kunne holde dere alle
oppdatert med hvilke planer og arrangementer som står for tur.
På vegne av styret i Velferdsklubben for Wärtsilä Norway
Styreleder
Nina Lovise Langeland
www.velferdsklubben.com

Nina Langeland
Christer Hollekim
Helge Lagerstrøm
Tore Markhus
Eirik Ottesen
Alina Litovchenco
Har du lyst til å bidra?
Vi søker etter en engasjert
Rabattavtale-ansvarlig!

Inntekter:

Priser for leie av hytter/leiligheter:

Pga. situasjonen Wärtsilä Norway og Wärtsilä Ship
Design befinner seg i, så har
ledergruppen i WNO har besluttet å redusere
støtten til velferdsklubben betraktlig.
Dette får følger for Velferdsklubbens økonomi,
styret ser nå på hvilke tiltak som må gjøres for å
møte fremtidige økonomiske utfordringer.

Fra nyttår blir det gjort en liten justering i
utleieprisene på hyttene og leilighetene som
Velferdsklubben eier og leiger.
Den største endringen er at vi justerer ned prisen på
leiligheten i Spania i vintersesongen/lavsesong.

Vi ønsker mer enn noen gang å kunne tilby våre
medlemmer gode velferdstiltak,
og vi jobber hardt for å få det til!

Spania høysesong (uke): 4000,Spania Lavsesong (uke): 2000,Hytter fjell høysesong (Vinter & Påskeferie
døgn): 500,Hytter fjell/sjø (døgn): 450,Styrtet har også besluttet å redusere karantenetiden
på leie av de ulike enhetene. Ny karantene tid er: 3 år
for vinter-påske ferie og 1 år for Spania
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Arrangement:

Tilbud til ansatte rammet
av nedbemanning

Julekino
Lørdag 12.12.15 inviterer vi alle våre
medlem til kinobesøk ved Stord kulturhus
og Bømlo Kulturhus.

Velferdsklubben ønsker å tilby, de av våre
medlem som mister jobben nå i
nedbemanningsprosessen, mulighet til å være
medlem av klubben fra 01.01.2016 til
31.08.2016.








I år har vi kjøpt en fremvisning av årets
store julefilm: Julekongen
Se trailer for filmen her.

Medlemskapet vil gjelde i inntil 8
mnd., eller til du har kommet over i
nytt arbeid. Det som inntrer først.
Medlemskapet gir deg tilgang til
hytter, leiligheter og velferdstiltak
på lik linje med andre medlem.
Det tidsavgrensede medlemskapet
som nå tilbys de medlemmer som
rammes av nedbemanning fra
tilknyttet bedrift i perioden
01.09.2015-31.12.2015, gir
møterett, men ikke stemmerett ved
årsmøte.
Medlemskontigent for
tidsavgrenset medlemskap til
31.08.2016 er satt til kr. 300,- og vil
bli foretatt som ekstratrekk i
desember-lønn. Dersom det meldes
fra til kasserer om at du har
kommet over i nytt arbeid, så vil
medlemskapet kunne avsluttes
tidligere og resterende kontigent
tilbakebetales.

Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet ber
vi deg ta kontakt innen 01.12.2015, med
kasserer Christer Hollekim (e-post
christer.hollekim@wartsila.com eller SMS: 945
31 185), for å opprette en avtale.

Kinoen er i kategorien familiefilm, og
egner seg for hele familien. Den kan dog
være litt spennende for de aller minste.
Vi håper vi fyller salene både på Bømlo og
på Stord.
Velferdsklubben stiller også med Juice og
Popcorn til de minste.
Mer informasjon og mulighet for å
reservere billetter kommer på Compass.
For våre medlem utenfor Sunnhordland
ønsker vi å tilby billetter på tilsvarende
kino. Ta kontakt med velferdsklubben for
mer info.
Juleverksted
Det blir også i år arrangert Juleverksted i
kantinen på Bømlo og kantinen på Heiane,
Stord.
Datoen for juleverkstedet på Stord er
02.desember kl.17–19:00
Datoen for juleverkstedet på Bømlo er
03.desember kl.17:00–19:00
Velferdsklubben stiller med alt av utstyr til
verkstedet, samt julegrøt og saft.
Mer info om juleverkstede vil bli
annonsert på Compass, og i form av
plakater på de ulike lokasjonene.
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