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Informationsmøder om uddelerløn
Igennem 2019 og 2020 har der været en række ændringer i den måde lønnen til uddelerne
afregnes på.
Baggrunden er, at Coop One har betydet en lang række ændringer i opbygningen
af Brugsforeningernes regnskaber, som gør, at uddelerlønnen ikke kan beregnes på
sædvanligvis.
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, Danmarks Leder Organisation og Coop har løbende
orienteret om disse ændringer, men vi er blevet gjort opmærksom på, at der stadig hersker en
del forvirring omkring uddelerlønnen.
Derfor vil vi gerne invitere til to online informationsmøder for henholdsvis formænd og uddelere
vedrørende uddelerløn.

Den 22. februar 2021 fra kl. 16-17 vil der være informationsmøde og spørgetime for
uddelere - Du kan, som uddeler, tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK

Den 23. februar 2021 fra kl. 16-17 vil der være informationsmøde og spørgetime for
formænd - Du kan, som formand, tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK

Online-mødet vil foregå via Zoom, og du vil dagen før mødet modtage en mail med link og
praktisk info.
På møderne vil de aftaler, der er indgået vedrørende uddelerløn, blive gennemgået, og der vil
være repræsentanter fra BA, DLO og Coop til stede, som kan svare på de spørgsmål, som må
brænde sig på.
Du er meget velkommen til er stille spørgsmål på forhånd til ms@ba.dk, så er vi sikre på, at vi
kommer ind på de emner, som volder mest besvær.

Følg BA på Facebook
Facebook
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
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