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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Yhdistyksen toiminta
•
•
•
•
•
•

Yritysyhdistyksen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen jäsenkunnan etujen takaamiseksi,
säilyttämiseksi ja parantamiseksi.
ABBYT ry:n uusien sääntöjen edellyttämien ja mahdollistavien uusien toimintatapojen
vakiinnuttaminen
Edunvalvonnallisten valmiuksien kehittäminen ja ylläpito sekä normaalitoiminnan että
painostusvalmiustoiminnan osalta.
Lakisääteinen jäsenrekisterin pitäminen ajan tasalla tulorahoituksen turvaamiseksi.
Web-sivujen sisällön ylläpito.
Yhdistyslain mukaisen kirjanpidon ylläpito.

Yhteistyötahot
•
•
•
•
•

Yhteistyö ABB Ylemmät Toimihenkilöt Helsinki ry:n kanssa.
Yhteistyö Vaasan talousalueen yritysyhdistysten kanssa.
YTN:n yritysyhdistyspäivät ja muut valtakunnalliset tapaamiset.
Osallistuminen YTN:n teknologiateollisuuden taustaryhmän toimintaan ja siitä tiedottaminen.
Yhteistyö MeKIn kanssa osallistumalla yhdistyksen toimintaan.

Ajankohtaiset ay-asiat.
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB Power Grids Finland Oy:n (Hitachi Power Grids) henkilöstön edustajien kanssa hyvän
yhteistyön jatkaminen.
Työaikalain muutoksesta seuraavat mahdolliset toimenpiteet.
Kannanottojen valmistelu ABB:n puolivuotistapaamisia varten.
Matka-ajan korvausmallien kerääminen ja benchmarkkaus.
Työaikakirjanpito-oikeuden ylläpito Vaasan yksiköissä.
Työaikapankkimallin kehittäminen.
Etätyömallin kehittäminen.
Yhteistyön aloittaminen ja rakentaminen uuden YTN-kummin Anne Granat-Jukakosken kanssa.

Jäsenistön palveleminen
•
•
•
•

Järjestetään tarpeen mukaan YTN:n edustajien kanssa tilaisuuksia jäsenistölle ajankohtaisista
aiheista, esimerkkinä työttömyysturva tai työaikakirjanpito, TES-neuvottelutavoitteet.
Tutkitaan tarve ja mahdollisuudet järjestää jäsentilaisuus jäsenille, potentiaalisille jäsenille ja heidän
perheilleen yhdessä Wärtsilän Ylempien toimihenkilöiden kanssa.
Hallituksen ja jäsenten osallistuminen yritysyhdistyskoulutukseen.
Palkkatutkimuksen järjestäminen mahdollisen erillisen päätöksen pohjalta.

Tilaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lounaskokoukset kuun viimeisenä torstaina paitsi heinäkuussa.
Vuosikokous maaliskuun 2021 lopulla.
Vaalikokous marraskuun 2021 lopulla.
YTN-seminaarit ja koulutukset Vaasassa.
Tapaamiset Wärtsilän YRYn kanssa vähintään yksi laajempi tapaaminen.
YTN Teknologiateollisuuden TES-taustaryhmäkokoukset.
YTN YRY-ryhmän kokoukset.
ABB puolivuotistapaamiset.
ABB Oy:n yhteistoimintaryhmän kokoukset.
ABB:n Vaasan alueen yhteistoimintaryhmän kokoukset.
YTN Summit
Eteläisen ja pohjoisen alueiden luottamusmiestapaamiset
ABB Power Grids Finland Oy:n yhteistyömallin mukaiset tilaisuudet.

Hallitus
•
•
•
•

Jäsenet valitaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja muut henkilöt yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen kuukausikokous jokaisen kuukauden kolmantena torstaina. Ei kuitenkaan heinäkuussa.
Hallituksen kuukausikokouksista laaditaan muistiot.

Kuukausikokousten vakioagenda:
Agendaa käytetään kulloinkin soveltuvin osin.
1.
2.
3.
4.
5.

Järjestäytyminen.................................................................... Kaikki
Jäsentilanne ........................................................................... Sihteeri
Taloustilanne ......................................................................... Rahastonhoitaja
Webmasterin katsaus............................................................. Webmaster
Sidosryhmäraportit ................................................................ Kaikki
1. ABB
a. Alueluottamusmies
b. Yhtiön YT-ryhmän kuulumiset
2. Muut
a. YTN teknolgiateollisuuden taustaryhmä
i. Edustukset taustaryhmän kautta
b. Liittokuulumiset
c. ECE/EWC-terveiset

6. Yksikköjen kuulumiset ......................................................... Kaikki
1. YT-neuvottelukunnissa käsitellyt asiat
2. Talous- ja työvoimatilanteet

