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Autokatsastajat AK ry:n jäsenille
Kätkäläinen

Yhdistyksen lomahuoneistossa Kätkäläisessä on vapaita viikkoja talvikaudella 2014-2015. Vapaat ajat löydät yhdistyksen kotisivuilla
www.autokatsastajat.fi olevasta varauskalenterista.
Tietoa Levin tapahtumatarjonnasta löytyy osoitteesta www.levi.fi

Vierumäki Chalets

TTT ry:llä on Vierumäellä Chalets huoneisto, jota jäsenemme voi
myös vuokrata. Asiaan pääset tutustumaan TTT:n kotisivuilta osoitteesta www.tttry.fi -> vasemmasta laidasta mökkivaraukset -> Vierumäki Chalets. Sivuille pitää kirjautua Pardian jäsennumerolla, jotta
pääset varausjärjestelmään ja näkemään milloin siellä on vapaata.

Lisämyynti

Autokatsastajien hallitus keskusteli myös uusien tuotteiden myynnin
tärkeydestä. Totesimme, että on syytä suhtautua vakavasti uusiin
tuotteisiin ja jokaisen tulisi antaa oman panoksensa, että lisämyynti
lähtisi hyvin liikkeelle.
Tarvitsemme lisää liikevaihtoa, jotta välttyisimme ensivuonna mahdollisilta sopeuttamistoimenpiteiltä.
Myynnillä on myös merkitystä palkitsemiseen, joka tulee tiimin yhteiseen tuoton perusteella. Työnantaja harkitsee myös muita keinoja
osaavien myyjien huomioimiseksi.
Muistakaa ei pakkomyyntiä vaan asiakkaan tarpeiden huomioimista.

Vuosikokous 2015

Vuosikokous järjestetään Scandic Kuopiossa ajalla 14.-15.03.2015.
Kokouksesta tiedotetaan tarkemmin joulukuun lehdessä.

Jäsenmatka

Perinteinen jäsenmatka suuntautuu ensi vuonna Vilnaan. Matka tehdään bussilla, ajankohta on 14-17.5.2014. Merkatkaa aika kalentereihinne. Matkasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Jäsentilastoja

Autokatsastajat AK ry:n jäsenmäärä 4.11.2014, 901 henkilöä, mistä
naisia on 309 ja miehiä 592. Eläkeläisjäseniä on 92 ja työttömiä 59
jäsentä.

Vapaa-ajan vakuutusturva v. 2015

Jäsenenä saat jäsenmaksuun sisältyvän vapaa-ajan tapaturma- sekä
matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Vakuutusturvan hoitaa If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
Vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana
täytät 68 vuotta.
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Vakuutuksista lisää seuraavassa Autokatsastajat - lehdessä joulukuussa.
Lehti

Uusi Autokatsastajien jäsenlehti ilmestyy joulukuun aikana ja kannetaan kotiisi PardiaNyt - lehden mukana.

Jäsenasiat

Yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa jäsenrekisteriin työsuhteen (eläkkeelle, osa-aikaiseksi jne.), työpaikan tai osoitteenmuutokset välittömästi muutoksen tapahduttua.
Sähköinen asiointimahdollisuus Pardian WWW sivulla:

http://www.pardia.fi/jasenyys/jasentietojen_muutoslomake/
tai tiedot sihteerille.
Sihteeri Jari Uitto. jari.uitto@a-katsastus.fi
puh: 040-5477256
Mikäli et ole vielä Autokatsastajat AK ry:n jäsen, ota yhteyttä joko
sihteeriin tai luottamusmiehiin. Kerromme mielellämme lisää.
Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 10.01.2015.
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