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Ukeslutt 24-2020
Samarbeid med Fagforbundet og nye medlemmer
Som vi flere ganger tidligere har omtalt, og som dere sikkert har fått
med dere har vi i NTL Skatt hatt et godt og tett samarbeid med
Fagforbundet og NTL i prosessen med statliggjøringen av
skatteoppkreveroppgavene.
NTL Magasinet har nå omtalt dette samarbeidet HER.

Trond Finstad fra Fagforbundet og nestleder i NTL Skatt Renate Swensen

Rundt 400 av fagforbundets medlemmer blir overført til oss i NTL Skatt
og vi har jobbet hardt for å ta de godt i mot. Dessverre så satte korona litt krøll på planene om en storstilt
reiserunde, men vi har nå startet med å sende ut en presentasjon av oss i NTL Skatt og Skatteetaten og
gitt de en kanal til å kontakte oss hvis de skulle ha noen spørsmål. Vi har også hatt et veldig godt digitalt
møte med de berørte medlemmene hos kemneren i Fredrikstad og har planlagt konferanser med
Fagforbundets SKO medlemmer i Innlandet neste uke. Vi regner med, og håper å få til flere slike
treffpunkt med våre nye medlemmer over sommeren. Vi er klare til å ta godt i mot våre nye medlemmer.
NTLs Landsstyremøte avholdes digitalt for første gang
Onsdag og torsdag denne uken ble NTLs Landsstyremøte for første gang
avholdt digitalt, via møtesystemet MyMeet og Zoom. Dette fungerte over all
forventning. Vår nestleder Renate var dirigent og hele seansen ble styrt fra
noe som lignet et TV studio på forbundskontoret med et stort team i
kulissene. Fra NTL Skatt deltok Ingrid Sølberg (forbundsstyremedlem),
Renate Swensen, Bjørn Ove Hersdal, Morten Tysdahl (valgte
landsstyremedlemmer), og Bente Holt (kontrollkomiteen) på disse møtene.
Tor-Petter Hågensen er vara til landsstyret og blir innkalt ved forfall.
På agendaen var blant annet NTL strategiplan, orientering om NTL og koronapandemien, årsberetning
og regnskap og mye mer. Du finner Landsstyret til NTL her: NTLs Landsstyre. Neste landsstyremøte er i
oktober 2020.

Månedens verver for mai
Trekning av månedens verver i NTL Skatt for mai er foretatt og den heldige vinneren er
Maren Johannesen fra DFØ i Stavanger. Kr 2.000 er på vei til Maren for den gode
verveinnsatsen. Vi gratulerer så mye!
Vil du være med i trekning du også? Verv et medlem til NTL Skatt og styrk fellesskapet!

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
Hilsen Arbeidsutvalget
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