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Ve dnech 7. - 8. listopadu se opět po čtyřech letech konal sjezd Evropské federace
stavařů a dřevařů (EFBWW). Místem pro sjezd se tentokrát stala Vídeň – sídlo
konfederace rakouských odborových svazů. Za náš odborový svaz se kongresu zúčastnil předseda OS Ing. Pavel
Zítko, Bc. Iveta Pýchová a Ing Michael Tauš (tlumočník).
Program tohoto kongresu byl tradičně složen ze Zprávy
o činnosti za minulé období, Finanční zprávy, Strategických
plánů na příští období a především voleb na příští období.
Bylo zde zvoleno zcela nové vedení EFBWW.

Prezidentem EFBWW se stal Johan Lindholm ze Švédska. Po 12 letech opustil Sam Hägglund funkci tajemníka
a nahradil ho Tom Deleu z Belgie. Viceprezidenty EFBWW se stali Carsten Burckhardt z Německa, Brahim Hilami
z Belgie a Jana Mud z Holandska.

Ve dnech 28. a 29. října se ve Vídni konal 20. řádný Sjezd odborového svazu stavebnictví a dřevařství Rakouska
(GBH). Sjezdu se za OS Stavba ČR zúčastnil předseda OS Ing. Pavel Zítko. Poprvé v historii probíhala pracovní
část sjezdu, počínaje materiály, přijímanými dokumenty včetně voleb, plně digitálně.
Byl zde projednán a schválen pracovní program GBH na
následujících pět let. Při volbě vedení byl Josef Muchitsch,
který byl i dosavadním předsedou GBH, působivě potvrzen
98 procenty hlasů všech politických skupin.
Delegáti poprvé mohli hlasovat pro volbu spolkového předsedy,
federálního předsednictví a federální výkonné rady svými
vlastními tablety GBH. "Opět jsme dokázali, že jsme vždy
připraveni myslet velmi pokrokově! Digitalizaci také vidíme
jako příležitost a využíváme ji pro zájmy zaměstnanců. Jsme
mladý, inovativní, efektivní a moderní svaz. Náš kongres byl
převážně bezpapírový, v duchu udržitelnosti. Všechny zprávy,
projevy a volba nové federální výkonné rady byly digitální.“
řekl Muchitsch.

Další informace a více z fotogalerie naleznete na webových stránkách našeho svazu: www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz

