
Ringkøbing – Skjern 

 

 

Marts 2018 

VIGTIGT tidsbestilling!!!!  

Vi opfordrer dig til at bestille tid. 

Bestiller du tid på forhånd, undgår du ventetid 
både i a-kassen, såvel som hos en faglig medar-
bejder. 

Samtidig får vi mulighed for at forberede os på 
samtalen. HUSK altid at medbringe NemId 

 

  

Åbningstider 
 

3F Huset, Byskellet 33, Ringkøbing 

Mandag, tirsdag og torsdag  kl.   9.00 - 17.00 

Onsdag    LUKKET 

Fredag     kl.   9.00 - 12.00  
 

3F Huset, Trykkerivej 8, Skjern 

Mandag og tirsdag   kl.   9.00 - 16.00 

Onsdag    LUKKET 

Torsdag     kl.   9.00 - 17.00 

Fredag     LUKKET  
 

Telefonen er åben... 

Mandag, tirsdag, torsdag    kl.   8.00 - 17.00 

Onsdag og fredag         kl.   8.00 - 12.00  
 

Du kan nu scanne vores 
QR kode med din mobil. 

Så kommer du direkte ind på 
vores hjemmeside 

Personalet 

Vores økonomiansvarlig / kasserer  

Jørgen Roslev  

gennem 32 år har ønsket at gå på efterløn. 

I den anledning vil det glæde os at se alle, der har lyst 
og lejlighed til at ønske Jørgen ”God vind” fremover.  

Receptionen foregår i 3F Ringkøbing-Skjerns lokaler, 
Byskellet 33, Ringkøbing 

Fredag den 22. juni kl. 13-15 

Venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne 

Linda Nielsen  

Gratis retshjælp  -  Advokatbistand   

Vi tilbyder gratis retshjælp mandage i lige uger 

fra kl. 16.00-18.00  

Husk tidsbestilling på tlf. 70 300 874. 

 



Lønkampagnen 

Afdelingen har haft stor succes med lønkampagnen !  

Nåede du ikke at få tjekket din lønseddel, så ring til af-

delingen og aftal en tid. 

Feriedagpenge /
dagpenge under ferie 

Har du været ledig på arbejdsløsheds-

dagpenge/arbejdsmarkedsydelse fra a-

kassen eller modtaget syge- eller bar-

selsdagpenge fra kommunen 

i 2017, kan du have ret til 

feriedagpenge fra a-kassen i 

ferieåret 2018/2019. 

For at kunne modtage feriedagpenge, 

skal man opfylde de samme betingelser 

som for at få dagpenge, dog skal man 

ikke stå til rådighed under ferien. 

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, 

har du fået tilsendt en optjeningsmedde-

lelse i ”mit arkiv” på www.mit3f.dk.  

Du skal bruge feriepenge optjent ved 

arbejdsgiver, før der kan udbetales ferie-

dagpenge fra a-kassen. 

Når du skal have udbetalt feriedagpen-

ge, skal du udfylde ”ansøgning om ferie-

dagpenge”. Blanketten finder du på 

www.mit3f.dk under blanketter 

Husk at påføre, hvornår du har afholdt 

egen optjent ferie. 

 

  

  

48.641.174,80 gode grunde til at stå i en  
rigtig fagforening - Inddrevne midler til vores 

medlemmer i 2017 

Knap 49 millioner til medlemmerne 

Det kontante udbytte for en række af afdelingens med-
lemmer blev i 2017 ca. 49 mio. kr.  
         Pengene er resultatet af de sager, som afdelingen 
har ført for medlemmerne gennem året. Fordelingen 
mellem de forskellige kategorier fremgår af skemaet 
herunder. Hovedparten af sagerne føres i det fagretli-
ge system og arbejdsskadesystemet. Derudover føres 
der sager for medlemmer i det civilretligesystem  -  
både lokalt og centralt. 

         En række af de tvister, der opstår mellem arbejds-
giver og vore medlemmer løses uden, det kommer til 
en egentlig sag. Fra afdelingens side er første prioritet 
at finde en tilfredsstillende løsning lokalt og uden det 
bliver til en ”sag”. Det lykkes i en væsentlig del af tvi-
sterne. Afdelingen lægger vægt på, at sagerne forsøges 
løst ved en god dialog,  Der vil dog altid være virksom-
heder, som ikke kan nås via dialog. 

http://www.mit3f.dk
http://www.mit3f.dk

