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Vedlegg:

Hei,
Ved en inkurie ble uttalelsen fra oss sendt uten logo, det beklager vi.
Her er korrekt versjon.
Beste hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE
Avdelingen for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt
Inger Helene Vaaten
informasjonsrådgiver

Direkte telefon: Telefon 23 06 11 80 | mobil 90034214 | Faks 23061206
For mer informasjon se nettsider: www.handelogkontor.no
Merk: Denne meldingen kan inneholde fortrolig eller konfidensiell informasjon som ikke skal offentliggjøres. Hvis du ikke er den
tiltenkte mottaker av meldingen, eller ikke har fått fullmakt av opprinnelig mottaker, kan du ikke bruke, kopiere eller videresende
meldingen og eventuelt vedlegg. Dersom du har mottatt meldingen ved en feiltakelse, ber vi deg informere avsender ved å svare på
meldingen, og deretter slette den fra din PC. På forhånd takk!

HK på Facebook
HK på Twitter
Fra: Inger Helene Vaaten
Sendt: 25. april 2016 12:52
Til: 'post@fellesforbundet.no'
Emne: Full støtte til de streikende hotell- og restaurantansatte

Hei,
Handel og Kontor i Norge (HK) støtter våre streikende fagforeningskamerater full ut i deres krav. Vedlagt
følger vår støtteuttalelse.
Kameratslig hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE
Avdelingen for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt
Inger Helene Vaaten
informasjonsrådgiver

Direkte telefon: Telefon 23 06 11 80 | mobil 90034214 | Faks 23061206
For mer informasjon se nettsider: www.handelogkontor.no
Merk: Denne meldingen kan inneholde fortrolig eller konfidensiell informasjon som ikke skal offentliggjøres. Hvis du ikke er den
tiltenkte mottaker av meldingen, eller ikke har fått fullmakt av opprinnelig mottaker, kan du ikke bruke, kopiere eller videresende
meldingen og eventuelt vedlegg. Dersom du har mottatt meldingen ved en feiltakelse, ber vi deg informere avsender ved å svare på
meldingen, og deretter slette den fra din PC. På forhånd takk!

HK på Facebook
HK på Twitter

