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Förändring av medlemsavgifter från 1 januari 
 

På Metalls kongress togs olika beslut, ett gäller om 
fackavgiften, detta har även presenterats i vår tidning  
Dagens arbete här är en sammanfattning: 
 
1. Grundavgiften är 200 kronor per månad från 1 Jan  

 
2. En lägsta avgift införs i procentavgiftssystemet, som 

har samma nivå som grundavgiften.  
Om lägre avgift än 200 kr dras en månad får du ett 
inbetalningskort på resterande belopp. 
 

3. Arbetslösa medlemmar betalar grundavgift.  
 

4. Fasta avgiften avskaffas.  
 

5. Medlemmar som studerar och som inte erhåller lö-
nerelaterad ersättning betalar halv grundavgift.  
 

6. Pensionärsavgiften oförändrad, 240 kr/år. 

VI VILL TACKA  FÖRETAGET OCH  
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT 

UTSÖKT JULBORD  
 
OCH ÖNSKA  ALLA  EN 

GOD JUL OCH  
                     GOTT NYTT ÅR 

Semesterförhandlingarna 
Företaget förhandlar nu med oss angående när huvud-
semestern skall vara under 2005.  
 

Vi är nu helt överens med Nya Degerfors Stainless att 
huvudsemestern för Ämnesvalsverket är : 

veckorna  28-29-30-31 
 

Däremot är vi inte överens inom Varmplåt, orsaken är 
att företaget vill ha två olika semesterperioder, där den 
senare perioden inte är avslutad innan skolorna börjar. 
Vi har hittills sagt nej till deras förslag.  
 

Företaget kommer nu att gå ut och fråga personer om 
de kan tänka sig att arbeta enligt företagets önskemål. 
Därefter kommer förhandlingarna att återupptas. 

Fakta ruta  
Enligt semesterlagen skall företaget lägga ut sin 
huvudsemester mellan juni  och Augusti. 
Kravet som finns är att det skall vara 4 veckors  
sammanhängande semester. 
Man har laglig rätt att vara ledig helgen före och helgen 
efter semesterledigheten. 

Senaste nytt från Personalföreningen 
Vi har haft resonemang inom styrelsen vad vi skall 
göra inom personalföreningen under 2005, vi har kon-
staterat att den enda större aktivitet vi kommer att ha 
är kräftfiske vid letälven, samt att vi kommer under 
våren att göra 2 inköp. 
Vi kommer att skaffa en släpkärra till samt att vi kom-
mer att inköpa en ny sak för trädgården, vi har enbart 
bokat upp i budget detta och vad det skall bli får vi 
höra vad alla medlemmar har för önskemål. 
 
Vi har beslutat att vi kommer att ändra en hel del med 
våra bokningstider för våra grejer i personalföreningen 
och som kommer att gälla efter nyår.  
 
Det innebär att vi 
kommer att förlänga 
tiden för detta:   
 
 
 
 
 
 
Det kommer även att bli möjligt på intranätet att kunna 
boka våra 2 roddbåtar som vi har placerade vid LIA. 
(Bokningen av Lia sker via receptionen) 
 
Vi har 2 korvvagnar som är perfekta att låna för olika 
föreningar eller större privata fester.  
Dessa vagnar kommer att kunna bokas via intranätet 
men, vi kommer att ta ut den faktiska kostnaden av  
förbrukningen för gasol.  

Nya regler i socialförsäkringarna från 1 jan- 2005 

Sjuklön.  
Arbetsgivarna ska betala sjuklön för anställda i 14  
dagar istället för 21 dagar.  

Ökad sjukpenning. 
Sjukpenningen ökar från 77,6 % till 80 % av den  
sjukpenninggrundande inkomsten. 

Sociala Fonden 
Glöm ej Sociala fonden den 30 december, vi ger ut 
ersättning mellan kl 07-13 
Sedan finns det endast 7 Januari kvar som man kan 
ta ut ersättning för sina kvitton avseende 2004. 

Under jul och nyårshelgen har Metalls Avd 
9 öppet tider i Degerfors 

Vecka 52-53  Måndag  
Onsdag  

09.00-12.00 
13.00-16,30 

Vecka 01 Måndag  09.00-12.00 


