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När du blir sjuk 
Inom Metall JBK har vi en sjukförsäkring i Folksam för 
alla våra medlemmar på Järnverket. 
 

Den försäkringen träder in efter 3 månader ( 90 dagar) 
och ger dig en skattefri ersättning. 
 

Det finns andra delar som du är berättigad till och det 
är AGS-ersättning samt att du har en försäkring via 
din fackföreningsavgift som träder in efter 1 år. 
 
Vi har gjort följande bild för att visa hur det ser ut om 
du är sjuk. 

Dessa ersättningar betalas inte ut med automatik utan 
du måste gå till Johan så hjälper han dej med att få ut 
de pengar som du är berättigad till från försäkringarna 

KLUBBMÖTE 
 

Torsdagen den 31 Januari 
Kl 17.00 

Folkets hus C-sal   
 
På dagordningen bl.a 
 

? ?Nomineringar till JBK Styrelsen  
? ?Aktuellt inom företaget 
? ?Personalsituation  

Alla medlemmar välkomna .   

Fritidsförsäkring TFF 
Som du säkert har lagt märke till finns det inget löne-
avdrag på ditt lönebesked till Folksam som avser  
fritidsförsäkringen TFF för dig. 
 

Vi har gjort så inom klubben att vi betalar den för dig. 
Den försäkringen gör att du är berättigad till olika  
ersättningar om du skadar dig på din fritid. 
 

Följande moment ingår: 
 

??Ekonomisk invaliditet 24 basbelopp 
??Medicinsk invaliditet 24 basbelopp 
??Akutersättning 
??Merkostnader 
??Olycksfallskapital (3 %) 
??Dödsfall pga olycksfall 

 

Om du skadar dig på fritiden måste du göra en  
anmälan till Johan så hjälper han dej försäkringen. 

Sociala fonden 
Ersättning för tandläkarkostnader och glasögon är 

alltid sista vardagen i ojämna veckor kl 08.00 – 14.30.  
Nästa gång för utbetalning är 18 Januari 

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN 
I förslagsverksamhet för år 2001 så har det nu tagits 
fram hur den verksamheten har varit under året. 
 

??320 förslag inlämnades totalt.  
??298 förslag har bedömts.  
??På avdelningsnivå har 136 förslag belönats med  

totalt 456 500 kronor, medan 162 förslag avslagits. 
??Förslagskommittén har premierat 16 förslag med 

653 900 kronor. 
??Ytterligare 4 förslag finns i kö till Förslagskommittén. 
 

Metalls representanter i Förslagskomitten är. 
 

Stainless           Herbert Wasserfaller     Stålverket 
Varmplåt           Tony Nilsson                  Klipplinjen 

Förhandlingsläget 
Under denna vecka kommer företaget att presentera 
lite mer i detalj hur bemanningsplanerna är tänkta att 
se ut inom det framtida varmplåt. 
 

Företaget har även engagerat ett konsultbolag 
”Antenn” som de vill använda i framtagande av hur 
man skall genomföra de olika omställningssamtalen 
för alla anställda. 
 

Vi har från Metalls sida tagit  upp frågan hur man skall 
hantera de visstidsanställda och deras anställningsför-
hållande. 
Vårt krav är att man skall tillsvidareanställa dessa  
personer ,en viktig fråga är även vilka principer som 
företaget skall ha när det  kommer att finnas  
ytterliggare behov av personal när folk slutar. 
 
Det har ännu inte varit några diskussioner om  något 
socialt paket som pensioneringar utskolning osv.  

Hedersmedlemskap 
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga uppdrag 
i 25 år eller mer så hör av er så att vi kan anmäla er till 
hedersmedlemskap 


