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Nya regler om max Övertid 
I årets centrala avtal har tidsreglerna förändrats . 
 

Tidigare var det tillåtet att göra övertidsarbete med  
max 50 tim/mån. 
 

Det nya i avtalet är att man kan göra max 80 timmar 
under en två månaders period. 
 

Fortfarande är maxregeln på 200 timmar/år 

KLUBB/ ÅRS MÖTE 
ÅRSMÖTE 

 

Torsdag den 9 September 
 kl 15.00   Folkets Hus 

 

 
På dagordningen bl.a 
 

⇒ Godkännande av Preliminärt Löneavtal 
⇒ Nya Komp tids regler (tak 160 tim) 
⇒ Nytt Avtal om Varierad arbetstid 
⇒ Medverkan av Lasse Nilsson (IF Metall) 
⇒ Aktuella saker som sker i företaget 

 
Alla medlemmar välkomna.   

 
För mötet utgår ersättning med grundlön 

Stimulans Klubbmöten 
För att få en större delaktighet samt öka demokratin 
för deltagandet på klubbmöten utgår en inteckning i 
JBK:s speciella presentkort 

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön” 
 
Idag Fredag 3 September är det sista 
omgången av kräftfiske i Agsjön. 
 

De som inte fiskar, kan alltid ta en  
grillad hamburgare eller korv som  
personalföreningen står för, samt godis till barnen. 

Löner -Kvartalsgenomgång- 
Under september kommer det att ske en genomgång 
av lönerna för alla personer. 
 
Det innebär att kontaktman och driftchefen kommer 
att gå igenom alla medlemmars lönedelar som varje  
person har. 
 
Det är nu viktigt att alla kontrollerar av vad som är  
inskrivet och vad som saknas.  
 
Kontaktmannen på varje  
avdelning har nu till uppgift att 
träffa alla, för att informera  hur 
det ser ut för just dig, och han 
har även ditt lönepapper. 

Uteblivet besök vid FHV  
Centrala skyddskommittén (CSK) har beslutat att när 
man uteblir från ett förbokat besök vid vid Företags-
hälsovården eller Friskvården får man ett löneavdrag. 
  
Det har uppkommit ett flertal gånger att anställda  
uteblir från bokade tider till läkare, beteendevetare, 
sköterska, sjukgymnast och friskvårdare. 
Om man inte avbokar sig senast 4 timmar innan  
besöket kommer får ett löneavdrag på 100 kr. 

Centrala avtalet 
Det centrala avtalet som är på 22 månader och ser ut  
enligt detta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har nu gjort ett preliminärt löneavtal på järnverket. 
Det skiljer sig åt i konstruktion och innehåll. 
Förslaget kommer att presenteras på Klubbmötet den 
9 September. 

22 Månaders avtal
2 månader 
1 April 2010 - 1 Juni 2010 =  0 kr

12 månader 
1 Juni 2010 – 1 Juni 2011 =  212 kr

8 månader 
1 juni 2011 – 31 Jan 2012 = 547 kr

350 års fest 
När järnverket i Oktober fyller 350 år kommer alla 
anställda att bli inbjudna till fest den 16 Oktober. 
På festen kommer det att ske en del överraskningar 
samt att den stora showen kommer att vara  

WALLMANS ON TOUR 
 
Håll utkik på Företagets intranät, för man kommer att 
få anmäla sig till festen 

Visstidsanställda 
Vi har nu förlängt anställningstiden för medlemmarna 
som är visstidsanställda till mars nästa år. 
Det förs just nu inga diskussioner om att man skall 
anställa fler personer. 


