
Vi hade under måndagen det första mötet med 
ledningen inom VP om premien  
 
Vi gick då igenom vad som företaget behandlade 
på koncernens lönemöte (dvs alla personal -
cheferna i koncernen) där de har haft stora 
invändningar mot oss i Degerfors bl.a för vårt 
höga löneläge och den höga premien inom 
Varmplåt. 
(Nu har  ingen annan ort kvar premier av något 
slag) 
 
Eftersom vi inom Metall anser att detta har blivit 
en fråga av större karaktär eftersom andra har 
blandats sig i så har vi krävt att cheferna för 
Varmplåt och Stainless i Degerfors skall vara 
med nästa vecka när förhandlingarna fortsätter. 
 
Inför de förhandlingarna så har vi i Metall 
följande utgångspunkter 
 
 
 

 
 

Eftersom det är midsommar och att alla inte då 
kommer att få chansen att deltaga i utlottning av 
fotbollsbiljetter till Göteborgsmatchen så har vi 
gjort en dragning bland alla 543 Metallare. 
 
Under de övriga 5 utlottningarna som varit så är 
det 7 st biljetter som inte blivit hämtade och 
därför så har vi lottat ut de med. Det innebär att 
vi har 27 st biljetter och vinnarna blev dessa. 

 

Biljetterna kan hämtas på Metall 
senast Torsdag kl 12.00. 

 Nummer 13 17 Juni 1997 

Vi har idag tagit beslutet att den fotbollsturnering 
med korvgrillning för familjer som vi skulle haft 
den 28 Juni blir inställd. 
 
Orsaken är att för få lag är anmälda ( 5 st) och vi 
skall flytta turneringen till efter semestern och då 
försöka få den på en helg när det är 4-skift stopp 
under helgen. 

Avdelning Arb nr Namn 
Stålverk 68111 Haglund Toni 
Stålverk 45207 Ojala Jorma 
Stålverk 53202 Jörgensen Martin 
Stålverk 69110 Kjellman Johan 
Stålverk 63127 Keskiniva Pekka 
Strängen 57101 Andersson Jan  
UH - Mek/EL 54106 Geisler Steen 
UH - Mek/EL 56166 Jönsson  Ante 
Grovplåt/varma 62125 Jacobsson Stig Rolf 
Delning 71106 Rubin Stefan 
Betlinjen 70114 Ågren Håkan 
Betlinjen 72103 Wiendl Andreas 
Betlinjen 47611 Tosun Mary Irene 
Betlinjen 58145 Nilsson Folke 
Betlinjen 73602 Åkesson Anna 
Betlinjen 44195 Karlsson Kenneth 
Betlinjen 51210 Gustavsson Villy 
UH -  EL VP 68122 Jansson Johan 
UH - Mek VP 55114 Nilsson Jan  
UH - Mek VP 57109 Karlsson Tommy 
Terminal 51115 Johansson Bernt 
Sliphall 61124 Larsson Pauli 
Kvalitetskontroll 45113 Edvardsson Mats 
Ämnesverket 66121 Kilpivaara Rikard 
Ämnesverket 70116 Persson Kenny 
Ämnesverket 70107 Gruvman Jerry 
Ämnesverket 64601 Dahlström Marie  

Gemensam premie 
för hela Degerfors.  
Där premierna mäts 
både i VP och 
Stainless och att den 
sedan delas ut 
gemensamt  

Ingen premie alls på 
Degerfors orten.  
Innebär att det totala 
premiesnittet som är 
idag skall läggas in i 
AV-delen.  

( lika till alla) 


