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Persondataforordningen. 
Vores praksis med at orienterer om nye medlemmer m.v. ophører. 

EU´s nye Persondataforordning træder i kraft i maj 2018. Den sætter en række nye skærpede krav om, 

hvordan persondata skal behandles.  

DOBL arbejder i øjeblikket på at komme igennem lovjunglen og dermed implementerer den nye 

forordning. Herunder videregivelse, opbevaring og sletning af medlemsoplysninger. 

 

Vi arbejder også på et system, hvor vi kan maile med de enkelte medlemmer via sikker mail, da visse 

oplysninger kræver, at DOBL sender dem på sikker mail.   

Mere herom senere. 

 
****************************************** 

 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
7. december 2017. Tilbud om seniorkursus. Ikke sendt til studiemedlemmer. 

2. marts 2018. Orientering om overenskomstforhandlingerne og den varslede strejke.  

5. marts 2018. Orientering om konfliktvarsel. 

8. marts 2018. Orientering om lockout-varsel fra KL. 

12. marts 2018. Orientering om den private lønudvikling. 

14. marts 2018. Orientering om KL´s lockout.  

23. marts 2018. Opdatering vedr. konfliktspørgsmål. 

 
****************************************** 

Generalforsamling 2018. 

Danske Beredskaber har flyttet deres årsmøde til den 29. og 30. august 2018.  

Som følge heraf afholder DOBL generalforsamling den 28. august 2018, kl. 14.00. 

Set allerede x i kalenderen nu.  
 

****************************************** 

 

Overenskomstforhandlingerne. 
Overenskomstforhandlingerne er i skrivende stund havnet i Forligsinstitutionen. 

Dermed er muligheden for en konflikt rykket nærmere og vil kunne træde i kraft fra den 4. april, hvis 

forligsmanden ikke udsætter konflikten. 

DOBL vil løbende orientere om udviklingen med orienteringsmail til medlemmerne. 

Vi håber stadig på et forlig. 
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Den Danske Redningsberedskabspris i 2018. 

Hvem i de danske beredskaber – frivillige, værnepligtige, deltidsansatte eller fuldtidsansatte - har lavet 

en særlig skarp indsats i 2017?  

Hvem vil du indstille til Den Danske Redningsberedskabspris i 2018?  

Gå ind på www.redningsberedskabspris.dk, hvor du kan læse mere og udfylde formular for indstilling 

til prisen. 

Fristen for indstillinger er 30. april 2018.  

 
****************************************** 

Vil du have dit efterlønsbidrag udbetalt? 

Har du betalt til efterlønsordningen, er du endnu ikke nået din folkepensionssalder, og er du endnu 

ikke gået på efterløn, så kan du søge om at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. 

januar til 30. juni 2018. Der er dog vigtigt, at du overvejer din beslutning nøje. A-kassen FTFa har 

lavet en guide, som du kan læse, før du træffer din beslutning.  

Læs guiden: https://ftfa.dk/din-situation/efterloen/guide-til-udbetaling-af-efterloensbidrag/ 

 
****************************************** 

 

Tjenestemændenes Forsikring hedder nu TJM Forsikring. 
Navnet var løbet fra Tjenestemændenes Forsikring. Man har i mange år ikke skullet være tjenestemand 

for at tegne forsikring, men udelukkende være medlem af en af de faglige organisationer, der er 

optaget i Interesseforeningen. Det er DOBL, og dine forsikringer, priser og fordele er ikke ændret. 

TJM Forsikring har stadig de samme attraktive forsikringer til konkurrencedygtige priser og Danmarks 

mest tilfredse forsikringskunder. 

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk og på Facebook https://www.facebook.com/tjmforsikring/ 

 
****************************************** 

Har du styr på dine forsikringsordninger i din pensionsopsparing? 

Det er vigtigt, at du kender de forsikringsordninger, som er en del af din pensionsordning i PFA.  

Hvis du får en kritisk sygdom, er du som standard dækket med et engangsbeløb på 125.000 kr. 

Måske ønske du en højre dækning eller ændre din investeringsprofil. 

Derfor er det en god ide, at aftale en personlig pensionsrådgivning. 

 

Se hvordan i medsendte fil -  PFA rådgivning. 
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Husk at melde adresseændring. 

Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Michael Petersen 
formand 
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