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JBK Julklapp 
Är ett presentkort på en jul-

skinka. Det kan hämtas på JBK 
Måndag 12 Dec - Torsdagen 22 Dec.   

Då har vi även glöggrytan varm. Tänk på att  
presentkortet måste hämtas personligen, det gäller  
endast på Kronhallen Degerfors . 

SKINKAN MÅSTE VARA  
UTHÄMTAD FRÅN  

KRONHALLEN DEGERFORS SENAST 
DEN 23 DEC 2011 

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    

Klubbmötet 
På klubbmötet informerades det om hur slutresultatet i 
varselförhandlingar blivit. 
 

Och det utifrån det utifrån den plan som vi  
presenterade på klubbmötet 3 nov som var denna:  

Vi kan vi konstatera att vi lyckades bra. 
 

Det har inte varit några undantag från LAS, och både 
JBK och företaget anser det blivit en bra lösning för 
alla inblandade. 

VI VILL TACKA  FÖRETAGET OCH  
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT  

UTSÖKT JULBORD  
 

  OCH ÖNSKA  ALLA  EN 
GOD JUL OCH ETT  GOTT NYTT ÅR 

Läkarekvitton/Recept 
När du har kostnader för läkarvård och  
recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen 
skall man gå till JBK och lämna original 
kvittot du fått vid läkarbesöket eller  
apoteket. 
 

Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år). 

Dessa kvitton har en giltighetstid på 2 år. 

Hedersmedlemskap 
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga 
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i 
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det. 
 
Den som utses till hedersmedlem får en 
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension. 

Social fonden 
De personer som har tandläkarkvitton som är för 2011 
och som vill ha ut ersättning för dessa, måste komma 
till jbk före den 13 Januari. 

Värmlands Folkblad 
Idag finns det 2 tidningar med samma innehåll KT och 
Kuriren, KT har på ett smart sätt köpt upp Kuriren för 
att på det sättet få in alla prenumeranter från Kuriren. 

 
De hoppas nu att alla skall 
betala 2.180 kr i årsavgift för 
kuriren  
 

Därefter gör de troligen EN 
tidning.  
 

Inom JBK gillar vi konkurrens och tycker inte att  
Anderägda NWT efter köpet av Karlskoga-Kuriren ska 
få vara ensam herre på täppan i Degerfors. 

 

Därför har JBK nu  gjort en uppgörelse 
med Värmlands folkblad, där alla JBK 
medlemmar får ett specialerbjudande att 
testa Värmlands folkblad. 

‐ Kraftigt minskat OB  ca ‐1.600

‐ ”Skit”  Skiftgång med raka veckor

‐ Minska varslet på 50 personer

Betydligt bättre OB för alla

Blir färre som sägs upp

Annan skiftgång

‐ Klarar vi framtidens konkurens Vi blir Outstanding, och svårslagna

Centrala avtalet 
Efter många och långa förhandlings-
tillfällen, förkastade slutbud och risk 
för konflikt, har det nu gjorts en  
överenskommelse om nya avtal  
inom Stålområdet. 
 
De viktigaste delarna för oss i Degerfors är. 
 
Lönepott på 689 kr/mån 
 
Övertidsersättningen  till  43,15 kr/ tim 

  
OB ersättningen höjs med 3 % 
 
Ny regel när man byter skift,  
 
Bättre beräknings underlag för LP-ers. 
 

Mer info om avtalet i kommande Metall Aktuellt 

Öppet JBK 
Under mellandagarna är JBK stängt.  


