Hvis du har problemer med at læse nyhedsbrevet kan du læse det på ba.dk her.

BA Nyhedsbrev
Marts 2021
Den fælles generalforsamlingsdag flyttes til den
26. maj 2021
Den store fælles generalforsamlingsdag er rykket fra den 4. maj 2021 til den 26. maj 2021 på
Severin - så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi håber at kunne samles på dette tidspunkt. Hvis det ikke er muligt, så vil de forskellige
generalforsamlinger blive afholdt elektronisk samme dag.
Der er generalforsamling for:
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA)
Brugsforeningernes Låne- og Garantifond (BLG)
Miljøforeningen af 1992
Brugsforeningernes Låneforening
SuperBrugsens Kædeforening
Lokal- og Dagli'Brugsens Kædeforening
D.S.M. - samarbejdets Brancheforening
På gensyn den 26. maj 2021

Mulighed for at modregne de aftalte
overenskomststigninger i personlige tillæg
Hvis dine medarbejdere på HK- eller NNF-overenskomsten har personlige tillæg ud over
grundlønnen, vil det være muligt at modregne den aftalte overenskomstmæssige
stigning på 401 kr. pr. 1. marts 2021 i de personlige tillæg.
Såfremt der skal modregnes i de personlige tillæg, skal følgende procedure følges:
Uddeleren skal holde et møde med den pågældende medarbejder, hvor det meddeles,
at butikken ønsker at modregne og hvorfor.
Modregningen skal gennemføres i lederportalen inden den 18. marts 2021. Man skal
følge kvikguiden ”ændring af tid og løn”. Du kan finde kvikguiden her.
Modregningen skal foretages med virkning fra 1. marts 2021.
Modregningen skal foretages i lønart 1110 – Personligt tillæg.

Såfremt der skal ske modregning i 2022, så skal der afholdes møde igen i februar/marts
2022 med den pågældende medarbejder.
Hvis der er spørgsmål til, hvordan modregningen gennemføres på lederportalen, skal man
kontakte Coop HR. Hvis der er spørgsmål til reglerne vedrørende modregning, kan
spørgsmålene rettes til BAs sekretariat.

Alternative løsninger til afholdelse af online
generalforsamlinger

Afholdelse af generalforsamling ”fylder” rigtig meget i en tid, hvor Corona kræver, at vi tænker
anderledes og alternativt.
Ikke mindst har det skabt udfordringer vedrørende måden vi skal løse opgaven omkring
afholdelse af ordinær generalforsamling.
Coop har arbejdet hårdt for at komme i mål med en brugbar løsning omkring dette, og denne
løsning gik i luften den 3. marts 2021. En løsning som alle Brugsforeninger kan tilgå, og som
dækker de fleste Brugsforeningers behov.
Hør mere om denne løsning ved at tilmelde dig et af Coop Abma's kurser.

Enkelte Brugsforeninger ser dog et andet behov, og derfor har vi i BA fundet en alternativ
løsning, som kan hjælpe jer med at løse opgaven.

Assembly Voting
Assemblyvoting arbejder med afholdelse af webinar og
afstemninger i virksomheder, foreninger og for de politiske
partier. Se deres hjemmeside her.

Derfor afholder vi et informationsmøde på Zoom om denne mulighed, hvor Christian fra
Assembly Voting vil vise og demonstre mulighederne i denne løsning samt svare på
spørgsmål.

Vær opmærksom på at denne løsning vil fungere via brugerbetaling.
Det er den enkelte Brugsforening der aftaler proces og forløb med Assembly
Voting
Det er den enkelte Brugsforening som har det fulde ansvar for aftalen
Alt efter hvor mange Brugsforeninger som vil benytte denne løsning, kan prisen
forhandles.
Prisen vil variere alt afhængig af ”pakke” der vælges. (fra 6.000– 35.000).

Den 16. marts 2021 kl. 17.00 - 18.00 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK.

Bestyrelsesansvaret er det samme
Holder I som ledelse fokus og momentum?
Hvilke tanker gør I jer om tiden efter Corona?
Hvad er jeres næste ”træk” efter Corona?
Hvilke strategiske tiltag arbejder i med lige nu?
Corona har skabt masser af udfordringer og vendt op og ned på måden vi arbejder på. Både i
butikken, hvor medarbejdere og kunder har skulle vænne sig til nye rytmer og rutiner, men
også i bestyrelseslokalet, hvor det er vigtigt, at vi arbejder med ”den nye hverdag”, som blandt
andet kræver nye måder at sikre fremdrift og udvikling af vores Brugsforening.

3 små film om Zoom
I BA har vi fokus på jer og jeres Brugsforening. Derfor har vi lavet tre små film om Zoom som
arbejdsredskab.
Zoom kan langt hen ad vejen opveje de fysiske møder og snakke, som er nødvendige for, at
I, som bestyrelse, kan sikre fokus og fremdrift.

Du kan se de tre film her:

Film 1 Zoom som værktøj:
h ps://youtu.be/zl7_e7NkiPE
Film 2 A oldelse af zoom møde:
h ps://youtu.be/sfe9w5tsOtQ

Film 3 det gode zoom møde:
h ps://youtu.be/uvh6cfDjcUg

Der er derudover planlagt følgende datoer til hjælp og
sparring i forbindelse med brugen af Zoom som
platform, hvor vi sætter fokus på netop denne platform som
arbejdsredskab i bestyrelseslokalet samt f.eks. til årets
generalforsamling.

Den 9. marts 2021 kl. 18.30-19.30 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK
Den 11. marts 2021 kl. 18.30-19.30 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK

Følg BA på Facebook
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 velkommen til at kontakte
BAs kontor på 33248135
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