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Fackliga Kontaktpersoner 
På varje avdelning finns det idag en kontaktperson, 
och dessa kontaktmän är valda på järnbruksklubbens 
årsmöte efter förslag från respektive avdelning. 
 

Är det så att det sker förändringar under året, så utser 
Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen,  
självfallet efter förslag från olika skiftlag. 
 

Våra kontaktmän på avdelningarna är dessa 
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Det råder stor ilska i delegationen” 
Under fredagskvällen tog delegationen inom stål - 
industrin emot ett avtalsbud, som berör cirka 23.000 
stålarbetare, från de opartiska ordförandena.  
Under lördagseftermiddagen svarade man på budet, 
som väcker starka känslor i delegationen.  
 
Man anser att buden innehåller ett för lågt utrymme för 
löneökningar.   
 
Vi har inom JBK ständig kontakt med förhandlarna 
och några kommentarer vi fått är: 
 
• Det är åt helvete på ren svenska  
• Det är oförskämt med ett sådant bud  
• Jag har aldrig varit med om något liknande.  
• Det är på gränsen till löjligt. 

ÅRSMÖTET JBK 
På årsmötet valdes styrelsen för JBK. Inom styrelsen 
är principen att suppleanter är kallade till alla 
styrelsemöten, samt HSO Johan Hedström.   
 
JBK styrelsen är: 

Ordförande Bjarne Rasmussen Heltid
Vice ordf Herbert Wasserfaller Heltid
Kassör Franz Maretta Ämnesverket
Sekreterare Gunilla Sundholm Bevakning
Ledamot Per Olow Linder Ämnesverket
Ledamot Ann-Sofie Larsson Ämnesverket
Suppleant Bengt Göran Enerstad Terminalen
Suppleant Peter Lundin Betlinjen
Suppleant Mauri Sukuvaara Ämnesverket

Kvartalsgenomgångar 
Under Mars skall det göras en kvartalsgenomgång på 
lönerna för alla personer på järnverket,  
(det skall ske 4 gånger på år).  
 

Avdelningarnas kontaktmän skall då gå igenom med 
alla personerna på sin avdelning att man har rätt lön.  
 
Det innebär att man säkerställer att man har rätt 
grundlön, och att de olika lönetilläggen man skall ha 
stämmer samt om yrkeserfarenheten är rätt. 
 
Kontaktmannen har ett lönepapper för varje individ 
där man kan se hur den aktuella situationen är. 
 
Det är viktigt att varje person kontrollerar att dessa 
löneuppgifterna är aktuella. 
 
När kontaktmannen och personen är överens om hur 
det ser ut så kommer det att ske en förhandling på 
avdelningen mellan företaget och gruppordförande.  

Produktionsbonus Stainless 
Vi har haft förhandlingar angående vilka parametrar 
som gäller för en bonus inom Stainless och de gäller 
från 1 Januari i år,  
Det är i grunden gjord efter samma principer som 
Varmplåts, och utfallet på bonusen kan nu bli lika för 
bägge enheterna (om produktionen går bra). 
 
Bonusen kommer att utbetalas halvårsvis och då till 
semestern och jul. Av praktiska skäl kommer bonusen 
för våren att utbetalas i Juni. 
Och det man har intjänat under kvartal 1 har man kvar 
och kan inte tappa den. 
Konstruktionen finns på företagets intranät. 


