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Næsti fundur, þann 11. mars, 
mun einnig vera félagsfundur

Næsti fundur trúnaðarráðs verður haldinn 
fimmtudaginn 11. mars klukkan 19:30 í 
gegnum fjarfundakerfið Zoom. Fundurinn 
verður einnig félagsfundur, opinn fyrir alla 
félagsmenn Eflingar. 

Dagskráin er eftirfarandi:

• Grænbókarvinna ríkisstjórnarinnar

• Ný heimasíða Eflingar- kynning

• Önnur mál

Skráið ykkur á fundinn hér

Mínar síður eru nú 
aðgengilegar! 

Efling kynnir með stolti Mínar Siður, sem 
eru nú aðgengilegar á internetinu.

Mínar Síður voru kynntar trúnaðarráði á 
síðasta fundi og hefur innleiðing á kerfinu 
gengið hratt fyrir sig síðan þá. 
Glænýtt og frábært þjónustukerfi er því 
aðgengilegt öllum Eflingarfélögum í dag. 

Lesa meira

Skráning inn á Mínar Síður

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hLlnJlafx0EOHjsxi79HHxlMfGX5-YaYyeAFf6HoxpKu_Q/viewform
https://minarsidur.efling.is/innskraning?ReturnUrl=%2f
https://efling.is/2021/03/03/efling-storbaetir-thjonustu-med-minum-sidum/


Næstu fundir og fleiri 
nytsamlegar upplýsingar
Næstu fundir trúnaðarráðs í vor verða 8. 
apríl (fimmtudag) og 19. maí (miðvikudag). 
Ársfundur Gildis Lífeyrissjóðs verður haldinn 
15. apríl.
Aðalfundur Eflingar verður haldinn 6. maí.

 Takið þessa daga frá! 

Málþing: Mannamunur á 
íslenskum vinnumarkaði
Á dögunum hélt Efling, SGS og ASÍ málþing 
um mannamun á íslenskum vinnumarkaði. 
Málþingið var haldið á Zoom og samanstóð 
það af fjórum fræðandi pallborðum þar sem 
hvert pallborð varði í klukkustund. Upptökur 
af málþinginu eru aðgengilegar á Facebook 
síðu Eflingar. Ýttu á hlekkina hér fyrir neðan 
til að horfa á málþingin. 

• Veruleiki erlends fólks á Íslandi
• Harkvinna og varnarleysi á  

vinnumarkaði
• Bjargvættir í íslenskri ferðaþjónustu
• Vinnumansal – íslenskur veruleiki

Mál Eldum rétt og Menn í 
vinnu mun vera áfrýjað
Mál fjögurra Eflingarfélaga á móti Eldum rétt 
og starfsmannaleigunnar Menn í vinnu var 
vísað frá í Héraðsdómi. Efling sættir sig 
hinsvegar ekki við þessum sýknu- og 
frávísunardómi og mun því áfrýja málinu til 
Landsréttar. 

Lesa meira

Hér má lesa pistil Sólveigar Önnu 
Jónsdóttur, formanns Eflingar um málið.

Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu samband við okkur á felagssvid@efling.is eða i síma 510-7500

https://efling.is/2021/02/25/efling-mun-stydja-afryjun-i-mali-rumenskra-felagsmanna-gegn-eldum-rett-og-starfsmannaleigu/
https://efling.is/2021/02/25/ad-verja-botninn/
https://fb.watch/40Gp8d70h2/
https://fb.watch/40GrCdm5cx/
https://fb.watch/40GvJR1c3z/
https://fb.watch/40GxWjHsAX/



