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Personalföreningen utlånat 2007 
Vi har under året lånat ut våra saker vid 2.413 olika 
tillfällen, och om våra medlemmar skulle ha hyrt dessa 
saker själva, och fått betala skulle kostat över ½ miljon 
kronor i ökade utgifter för alla medlemmarna. 
 
Om någon har en ide eller önskan om andra saker 
som man tycker fattas hör då av er till JBK 

KLUBB/ ÅRS MÖTE 
ÅRSMÖTE 

 

Tisdagen den 12 Februari  
 kl 14.30   PII-Hörsal 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Årsmötes val till JBK  
⇒ Personalsituation  
⇒ Företagets nya organisation 
⇒ Strategifrågor 

 
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 
Det finns inga speciella tider när sociala fonden är 
öppen, det är bara att komma till JBK.  
 

Ring gärna före och kolla om vi har bemanning just då 
så vi inte är på några möten.  
 
Tänk på att man får ersättning från 
apoteket bara om det är en receptspe-
cifikation, och för tandläkare skall nam-
net finnas med på kvittot. 

Stimulans Klubbmöten 
På klubbmötet i december beslöt vi att stimulera  
deltagandet på JBK:s klubbmöten. 
Syftet är att få större delaktighet samt öka demokratin.  
 

Det innebär att före semestern kommer vi att sända 
hem ett presentkort till varje person utifrån det antal 
gånger man varit på klubbmöten.  
 

Presentkortet man får då kommer att  
gälla på en restaurang i Degerfors. 

Långa produkter -framtid- 
Det finns en hel del rykten och olika resonemang om 
hur affärsområdet långa produkter skall utvecklas. 
 
Tidigare var långa produkter koncentrerat till oss på 
orten Degerfors, men man beslöt att allt skulle flyttas 
till England, för det skulle då bli mindre investeringar . 

Det visade sig senare att man bara kunde flytta stål-
verket, och valsningen blev kvar i Degerfors.  
 
Det fick som följd att produktionsstrukturen blev 
haltande och inte riktigt effektiv, de rykten som vi hör 
nu inom företaget är att man vill satsa på nya inve-
steringar i England för att bygga en helt ny integrerad 
anläggning, (sådan vi tidigare hade i Degerfors). 
 
Oavsett vad som kommer att hända i alla dessa frågor 
vet vi att det kommer att ta en lång tid att genomföra 
sådana förändringar det tar ca 2 - 3 år. 
 
Idag är vi 80 metallare anställda inom Ämnesverket, 
och inga planer finns på några neddragningar, varken 
på personal eller andra skiftgångar. 

Produktionsbonusen Hösten 07 
Det blev fel vid sista utbetalningen av bonusen, och 
det var att om man hade frånvaro skulle det ge ett 
avdrag som motsvarar vad bonusen ger i timmen,  
och att den skall vara proportionell oberoende vilken 
skiftgång man har 
 
Men löneavdelningen i Avesta har tillämpat det fel. 
De har använt veckotiden istället för månadstiden i 
beräkningarna och det gör att avdraget blivit för stort, 
det kommer att rättas till på lönen i Januari 

Namn Utlånat Namn Utlånat
Motorbåt (Tor) 34    Gallerkärra 367 
Motorbåt (Freja) 18    Täckt kärra 422 
Kanot 1 6      Öppenkärra 335 
Kanot 2 2      Lilla gallerkärra 375 
Motorbåt (Oden) 57    Liabåt 1 6    
Vertikalskärare 1 35    Matttvätt 87  
Vertikalskärare 2 25    Gireringssåg 48  
Jordfräs 62    Borrmaskin 15  
Jordborr 69    Vedklyv 67  
Röjsåg 1 80    Korvvagn 19  
Grästrimmer 41    Tapetbord 48  
Högtryckstvätt 52    Cementblandare 30  
Multimaskin 15    Polermaskin 4    
Häckssax 49    Tigersåg 45  


