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BEVILGNING 

Foreningsstyret hadde 

møte 17. mars og 

støttet SOS barnebyer 

sin jobb for barna i 

Ukraina med 5000 

kroner. Vi oppfordrer 

alle våre medlemmer 

til og gi en liten støtte 

for barna som er 

rammet av krig. Trykk 

på bildet for mer 

informasjon.  

 

 
   

 
NY KONTAKT-

INFORMASJON I 

FORENINGA 

Vil du komme i 

kontakt med din 

forening kan du 

kontakte oss på,  

E-post:  

post@fagforbundet028

.no   

Tlf. 22118233  

Se også vår nettside:  

Sykehus og Helse Oslo 

(fagforbundet.no) 
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OPPSUMMERING  
     

 

   

 

8. mars – kvinnedagen.  

Vi var igjen samlet på 

Youngstorget. Utrolig mange 

hadde møtt opp, og vi var igjen 

synlige i kampen for likelønn, for 

kvinnehelse, for lik pensjon og mye 

mye mer. Vi markerte også krigen i 

Ukraina og kvinnene, familiene 

som nå er på flukt. 

 

 

  

HOVEDOPPGJØRET 2022 

Nå er vi snart i gang med 

hovedoppgjøret så smått. Vi i 

foreninga jobber nå med 

innhenting av informasjon fra dere 

medlemmer.  

 

Vi ber dere om hjelp til dette. Flott 

om dere kan sende inn følgende 

informasjon:  

- Fult navn 

- Mobilnummer 

- privat e-post adresse 

- bosteds adresse 

- hvor du jobber, både 

arbeidsgiver og lokalt der du 

jobber.  

Denne informasjonen kan sendes 

til post@fagforbundet028.no  

Eller du kan logge deg inn på 

minside og legge inn en del selv. 

ID (fagforbundet.no) 

Vi takker så mye for hjelpen       

 

 

En av parolene til Fagforbundet Oslo 

 

 

 

Les mer om Hovedoppgjøret her:  

Lønnsoppgjøret 2022 | 

Fagforbundet 

Foreningen vil oppdatere dere 

underveis når vi er i gang med 

oppgjøret.  

 

AKTIVITET I FORENINGEN 

FREMOVER 

➢ Fase 1 skolering for nye 

tillitsvalgte avholdes 23. – 25. 

mars.  

➢ Samling for alle styrer og 

utvalg i foreningen 7. april.  

➢ Pensjonistutvalget avholder 

konferanse i april, egen 

invitasjon blir sendt ut til 

pensjonister og uføre 

medlemmer.  

 

 

 

EMNE 03 

Gi oss en 

reklametekst om en 

historie på side 4.  

Gjør denne til din 

egen! 

Gi oss en 

reklametekst om en 

historie på side 4. 
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FORENINGA HAR ENDELIG FÅTT FANE! 

 

Vi har i mange år nå ventet på en 

Fane med vårt nye navn på. Nå er den 

endelig her.  

Avdukningen av Fanen vil være i 1.mai 

toget, og vi gleder oss stort.       

Sammen med Fanen bestilte vi også 

bordfaner som vi kan ta med på kurs 

el. Bildet viser bordfanen.  

                 

 

 

SEND INN TIPS TIL SAKER. 

Vi trenger hjelp. Det er ikke så lett for oss å vite hva som skjer ute hos deg. 

Har du en gladsak som du ønsker at vi skal legge ut så send det inn til oss. 

Det kan sendes til post@fagforbundet028.no eller til 

leder@fagforbundet028.no   

Saken kan være så mangt, enten det er hjelp til fagbrev, nytt medlem 

eller fått hjelp til fast stilling. Legger du ved et bilde er det helt supert, 

bilder er alltid populært i gladsaker      

- Henriette Andersen 

 

  

 

 

 

 

    

TEKSTFORFATTER: 

KARINA TORSÆTER 

LEDER 

FAGFORBUNDET SYKEHUS 

OG HELSE, OSLO 
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