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Hvem er valgbare?
Fastansatte eller deltidsansatte medlemmer i en uopsagt stilling på den
pågældende overenskomst.
Såfremt TR/TM om-mønstres til anden stilling, som ikke er dækket af
overenskomsten, vil den pågældende, medmindre andet aftales, ophøre
med at være TR/TM.
TR/TM kan ikke uden organisationens accept bestride tillidshverv i andre
lignende organisationer.
Organisationen kan udskrive omvalg, nyvalg og/eller nægte en kandidat
opstilling, hvis et flertal i bestyrelsen, finder at den pågældende person ikke
vil være i overensstemmelse med den agtelse og tillid, som organisationen
må forvente af en TR/TM.
Såfremt en person nægtes opstilling, kan denne anmode om endnu en
behandling i bestyrelsen, hvorunder denne kan give personligt møde eller
på anden vis varetage sine indsigelser.

Hvem kan stemme?
Alle medlemmer med minimum tre måneders medlemsanciennitet samt
nyansatte medlemmer på overenskomsten (dvs. ansættelse inden for tre
måneder).
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Forløbet af et TR-valg:
Opstillingsliste og orientering om valget hænges op i messen. Skal hænge
mindst en måned, så alle valgbare kandidater har haft mulighed for at
skrive sig på.
Hvis der er flere opstillede, sørger foreningen for stemmesedler mv. Hvis
der kun er en opstillet, betragtes denne som valgt. Såfremt muligt, vil
valget kunne følges på hjemmesiden og eventuelt i bladet CO- Søfart, hvor
de opstillede kan præsentere sig selv.

Afstemning:
Valget kører mindst en måned, så alle har mulighed for at stemme. Navn og
personnummer (de sidste 4 cifre kan udelades) eller medlemsnummer, skal
skrives med tydelig skrift for at stemmesedlen kan godkendes.
Stemmesedler indsamles og sendes ulæst i en lukket kuvert eller beholder
til organisationen.
Foreningen tæller stemmer – og tjekker at de som stemmer er medlemmer.
Den eller de med flest stemmer betragtes af foreningen som valgt (eventuelt
som suppleant, såfremt man har næst flest stemmer, og overenskomsten
giver mulighed for en sådan).

Anderkendelse af TR/TM:
Organisationen informerer den/de valgte, og sender brev til rederiet/
virksomheden med oplysning om valget.
Hvis der ikke protesteres fra rederiet betragtes valget som endeligt godkendt. Skulle der være protest fra rederiet må vi anmode om begrundelse
mv.

Hvad sker der så?
TR præsenteres for de ansatte på kontoret og informeres generelt om
foreningen, samarbejdet mellem foreningen og TR, ligesom der kan
informeres om andre relevante emner.
TR/TM bliver introduceret til den faglige, som vil være den primære
kontaktperson. Kontaktpersonen vil blive valgt ud fra opdelingen af
overenskomster i faglig afdeling.
Som valgt er der ikke nogen tidsperiode, men man kan selv nedlægge
sit mandat, ligesom et kvalificeret (i forhold til de faktiske forhold) antal
medlemmer, kan kræve, at der udskrives nyvalg

Synlighed
Organisationen udarbejder opslag til skibe eller rigge med info om hvem
der er TR/TM, på det pågældende sted. Opslaget skal have kort info om
organisationen, billede af TR/TM, kontaktinfo til TR/TM og foreningen,
henvisning til hjemmeside mv.

TR-kurser
Der afholdes et gratis tredages
seminar for alle TR/TM en gang
årligt, hvor der alene fokuseres på
det maritime/offshore, fællesskabet og egne overenskomster.
Herudover tilbydes den valgte
kurser gennem Dansk Metal.
Kurserne afholde på Metalskolen
i Jørlunde, Nordsjælland. Kontakt
kontoret for yderligere info om
mulighed og økonomi.

