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KLUBBMÖTE 
 

Torsdagen den 29 Januari Kl 17.30 
Folkets hus A-sal   

 

På dagordningen bl.a 
 

? Nomineringar till JBK Styrelsen  
? Personalsituation  
? Grupporganisationer 
? Sociala fondens avgift 2004 

 
Alla medlemmar välkomna .   

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 

Sociala fonden 
Sociala fonden är öppen för utbetalningar under 2004.  

Sista vardagen ojämna veckor  
kl 07.00—15.00 

 

OBS -  Viktigt för kvitton för 2003  - OBS   
För de som fortfarande har kvitton kvar för 2003 kan få 
ut ersättning från fonden endast under nedanstående  
dagar.  Därefter är kvitton för 2003 ej giltiga  

15 januari 2001   kl 07.00 – 15.00 
16 januari 2001   kl 07.00 – 15.00 

Nomineringsmöte  
Klubbmötet 29 Jan är även ett nomineringsmöte där 
det skall nomineras till styrelsen inom JBK. 
Tabellen nedan vi sar vilka uppdrag som det skall  
nomineras till.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan redan nu sända in nomineringar till Metalls 
expedition eller till valberedningens personer.  
Valberedningen består av:  
Herbert Wasserfaller Betlinjen  
Bengt Göran Enerstad Terminalen 

Uppdrag  Skall nomineras 1 år kvar  
Ordförande  Bjarne Rasmussen  
Kassör  Franz Maretta 
V-Ordf Ejlif Jensen  
Sekreterare  Gunilla Sundholm 
Ledamot Mauri Suukuvaara  
Ledamot  Per Olof Linder 
Ledamot  Bengt Göran Enerstad 
Suppleant Anna Åkesson  
Suppleant Peter Lundin  
   
Revisor  Kent Sandelin  
Revisor  Annelie Sjöberg  
Rev. suppl  Herbert Wasserfaller  
Rev. suppl  Laila Wunder  

Faktaruta ( nomineringsmöte) 
På mötet skall det föreslås ledamöter till styrelsen som 
skall väljas sedan på årsmötet. 
Endast de som nomineras på mötet kan sedan väljas på 
årsmötet.  
En person kan bara nomineras för ett uppdrag .  
Personen måste alltid vara tillfrågad om uppdraget . 

Grupporganisationer 
Under hösten har vi avrapporterat att våra fackliga 
grupper kommer att upplösas.  
Det kommer på varje avdelning att finnas en facklig 
kontaktman. (i princip endast en gruppordförande).  

 
 
Valda Grupp 
ordförande för 
2003 är dessa: 
 
  
 
 

Det är viktigt att man på alla avdelningar föreslår 
en person till vem man vill ha som kontaktman på 
just sin avdelning. 
Namnförsl ag skall skickas in till Metall JBK eller till 
valberedningen.  
Kontaktmännen kommer sedan att väljas på JBK:s 
årsmöte. 
 

Det första uppdragen kontaktmannen har, blir att se till 
att det finns en social verksamhet inom arbetsplatsen.  
  

Från JBK skall vi ge varje avdelning ett administrations 
bidrag som idag, samt det aktivitetsbidrag som vi har 
förhandlat fram med företaget, och som kan användas 
till social verksamhet mm. 
 

På varje avdelning skall kontaktmannen tillsammans 
med de heltidsanställda förhandla om viktiga saker 
som berör avdelningen och dess personal som ex 
skiftgångar, omflyttningar, löner mm. 

Sliphallen Tommy Witzen  
Grovplåt Noren Christer 
Klipplinjen Jan Karlsson  
Betlinjen Palle Hansen  
Terminalen Bengt Göran Enerstad  
Ämnesverket Per-Olov Linder  
Provberedning Magnus Skattberg  

Löneavtal 2004 
De centrala löneförhandlingarna har nu påbörjats. 
Det nuvarande avtalet upphör den 31 mars. 
De avtalskrav som är lagda från Metall är:  
- En lönepott på 560 kronor i månaden (generellt) 
- Arbetstiden förkortas med 12 minuter per vecka  
- En omställningsförsäkring införs  
 

Arbetsgivarna har redan svarat att kraven är för höga 
Vi följer händelseutvecklingen och återkommer. 


