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Efterårsmøder - 2020 - aflyses
Brugsforeningernes fælles efterårsmøder 2020 for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
(BA), SuperBrugsens Kædeforening (SBK), Lokal- og Dagli’Brugsens Kædeforening (LDK)
og DSM Samarbejdets Brancheforening (DSM), som der allerede er sendt invitationer ud til,
bliver på grund af coronapandemien aflyst.
BA og Kædeforeningerne vil i fælleskab afholde 2 elektroniske efermøder. Invitationen til de 2
elektroniske møder vil blive udsendt, så snart de endelige datoer ligger fast.

Har du, som uddeler/direktør, fejlagtigt ansøgt om de indefrosne
feriepenge
Der blev den 2. oktober 2020 sendt en orientering til uddelerne/direktørerne om, at
uddelerne/direktørerne, der ikke er ansat som filialuddelere, ikke skal ansøge om
de indefrosne feriepenge, da de automatisk vil blive udbetalt i januar måned 2021.
De uddelere/direktører, der ikke er ansat som filialuddeler, og som fejlagtigt har hævet
de indefrosne feriepenge, vil automatisk, via besked i e-Boks, blive krævet tilbagebetaling af
de indefrosne feriepenge i februar måned 2021.
Til den tid har ATP feriekontoret fundet ud af, hvem der har modtaget de indefrosne
feriepenge, og som ikke skulle have haft feriepengene udbetalt.

Vigtig kommunikation til Brugsforeningerne vedrørende
refusionspost i e-Boks

Som Coop tidligere har informeret om, er Coops refusionsafdeling pga. skærpede
lovgivningsmæssige krav tvunget til fremadrettet at søge Brugsforeningernes refusioner fra
det CVR. nr., hvor medarbejderen er ansat. Det betyder, at alle breve fra offentlige
myndigheder vedrørende behandling af ansøgte refusioner nu bliver sendt direkte til
butikkens egen e-Boks, og ikke som hidtil til den e-Boks, der er knyttet til Coops CVR.nr.
Coops refusionsafdeling har, for de flestes vedkomne, endnu ikke adgang til
refusionsbrevene i butikkens e-Boks. Hvis du ikke har givet tilladelse til, at e-Boks automatisk
videresender beskeder, kan du gøre dette ved at følge vejledningen, som ligger på
Coopnet. Ellers er du velkommen til at kontakte ServiceDesk, som gerne hjælper dig med
denne indstilling i e-Boksen.
Hvis du ikke tilmelder dig denne service, er det meget vigtigt, at du orienterer
refusionsafdelingen, når du modtager relevante breve fra de offentlige myndigheder.
Manglende reaktion fra din side kan betyde, at du får et økonomisk tab på de pågældende
refusionsansøgninger, såfremt eventuelle tidsfrister overskrides.
Coops refusionsafdeling kan kontaktes på telefon 43 86 36 40 (tryk 4 og derefter 1 for
refusion) eller benyt mail: refusion@coop.dk.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du
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