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Kvartalsgenomgångar 
Under november sker det nu en genomgång av alla 
personers löner. 
 
Alla kontaktombud skall gå igenom personligen med 
varje person hur lönen ser ut för dig. 
 
Utfallet av de resonemang som sker mellan chef och 
kontaktombud samt personalavdelningen om vilken 
lön (mångkunnigheter osv) man har, kommer att 
gälla som ny lön från 1 november. 

KLUBBMÖTE 
 

Torsdag den 5 December 
 kl 14.30   Folkets Hus 

Tunet 
 
 

På dagordningen bl.a 
Val av alla skyddsombud  
Val av Huvudskyddsombud 
Aktuellt läge Koncernen / Degerfors 
Presentation Verktygslådan 
 

                                                            Alla välkomna.   
Ersättning enl utvecklingsavtalet 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Höstterminen 2013. 
 

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 inlämnad till personalavdelningen 
senast Söndagen den 8:e december 2013.    
 

Vid frågor kan Ni höra av JBK telefon 47365 

Skyddsombud skall väljas 
På klubbmötet i december skall det ske val av 
skyddsombud för tre år.   
De som är valda som skyddsombud just nu är dessa  
personer: 

Har du förslag till skyddsombud vänd dig då till  
Valberedningen:  Palle Hansen & Kenneth Wass  

Be tlinje n De lningen Grovplå t

Berg Lars Stefan Lavefjäll Bengt-Göran Hannula Risto
Irebäck Johan Jönsson  Ante Lövgren Arne
Eriksson Ola Öberg Stefan Mellsund Göran 
Hansen Palle Warnqvist  Robert Andersen Ken
Salonen Keijo Veijolainen Lauri Kjellman Johan
Hansen Finn Holmkvist Petter Karlsson Peter
Ståhlberg Magnus

LP-Produktion Slipha lle n T e rmina le n

Linder Per-Olow Nilsson Torbjörn Finnström Sören
Lindberg Anne Witzen Tommy Karlsson Jan
Larsson Nils-Peter Johansson Urban Bergström Lennart
Wass Kenneth Ahlinder Anders

PSC Nordic Provb-förrå d-media Industri unde rhå ll

Sjöberg Fredrik Andersson Torbjörn Paakonen Leif
Hedberg Mats Heikkinen Jari
Karlsson Hans

Rå varor Produktion/Uh

Andersson Conny Andersson Christer

Marknadsläget Koncernen 
Företaget presenterade en framtidsbild över hur man tror tillväxten kommer att bli mellan 2013-2017. 
Så här bedömer man tillväxten i de olika världsdelarna: 

Julskyltning 

Vi har tidigare år varit med från JBK och bjudit på korv 
på julskyltningen. Vi har för 2013 valt att stå över 
denna aktivitet. 

Kommer sakta att återhämta sig 
från den finansiella krisen. 

Återhämtar sig från den ekonomiska 
krisen och en fortsatt tillväxt ökning 

Stadig ekonomisk tillväxt fast på en 
lägre nivå mot tidigare. 


