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Förändring av medlemsavgiften 2010 
Inom IF Metall har man nu beslutat hur 
avgifterna blir för nästa år. 
 
Vi kommer inom Avd19 Östra Värmland att ha en 
oförändrad avgift på 1,7 %.  
 
Lägsta avgiften blir 214 kronor. ( höjning med 7 kr.)  
Högsta avgiften blir 535 kronor. (höjning med 17 kr).  

 
Utöver procentavgiften till tillkommer  
Alliansen 300 kr i arbetslöshetsavgift till 
A-kassan. 

Till alla som är  föräldralediga 
Glöm inte att om man är föräldraledig har man rätt till 
avtalspension under föräldraledigheten. 
 
Är man anställd hos en arbetsgivare som har kollektiv-
avtal finns rätten till premiebefrielseförsäkring under 
föräldraledigheten.  
 
Ett års föräldraledighet handlar om mycket pengar i 
framtida pension.  
 
Det som är viktigt är att den föräldraledige själv ska 
göra anmälan på en särskild blankett.  
Tag kontakt Med Johan så hjälper han till. 

 
Vill du få avtalsnyheter 
till din e-post, anmäler 
du ditt intresse på 
www.ifmetall.se. 

Julskinka 
Klubbstyrelsen har tagit beslut att alla Metallare får ett 
presentkort på en julskinka. (värde 200 kr).  
 

Ditt presentkort kan hämtas på JBK exp mellan den 
Måndagen 14 Dec fram till Fredagen den 18 Dec.   

Och vi har då glöggrytan varm.  
 

OBS Presentkorten måste hämtas personligen.  
Presentkorten gäller endast på kronhallen Degerfors . 

 
SKINKAN MÅSTE VARA  

UTHÄMTAD FRÅN  
KRONHALLEN DEGERFORS 
SENAST DEN 23 DEC 2009 

Nytt Personalföreningen 
Vi har till vår högtryckstvätt nu inskaffat en speciell 
avloppsrensningsutrustning. 
 
Det är en special slang på 20m 
 
Den åtgärdar igentäppta rör och 
avlopp utan kemikalier.  
Slangen söker sig framåt i avloppsrör med hjälp av 
bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar 
bakåt i röret.  
Du måste boka högtryckstvätten när du skall använda 
avloppsrensningsutrustning. 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Höstterminen 2009. 
 

Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och 
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors och 
som på högskolenivå utbildar sig inom områden  
lämpade för företagets verksamhet. 
 

Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer 
är välkomna att söka. 
Sökande bör också ha varit i bolagets tjänst minst en 
månad. 
 

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast  
måndagen den 14: December. 
 

Vid frågor kan Ni höra av Er till Lennart Landö-Febring  
telefon 47238. Eller till Jbk telefon 47365 

Personalläget 
Marknadssituationen är fortfarande mycket osäker, vi 
har i grunden fortfarande en personalövertalighet. 
 

Det innebär att den återanställningsgaranti för de 28 
Metallarna som slutade i våras med stor sannolikhet 
inte kommer att utlösas. 
 

I ramavtalet som vi hade mellan Maj och September 
fanns det en garanti där vi var fredade med att inga 
nya varsel kan ske fram till sista mars nästa år.  
 
Enligt de resonemang som förts hittills har företaget 
inga planer på några nya varsel efter att garantin gått 
ut. Det man istället tänker satsa på är utbildningar.  

JBK Presentkort  Värde 200 kr  
 

Detta presentkort gäller för köp av valfri Julskinka  
på Kronhallen Degerfors   

Giltighetstid 09 - 23 December Kan ej inlösas mot kontanter eller köp av andra varor 
(Endast giltigt med JBK stämpel på baksidan) För kronhallen anteckningar Pris_______ PLU-kod  8993    


