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Valda skyddsombud 
På klubbmötet var det val av alla skyddsombud med 
mandattid 2014-2016. och de är dessa: 

Till huvudskyddsombud omvaldes Johan Hedström 

Julskinka 
Årets julklapp är ett presentkort för   
en julskinka.   
Det kan hämtas på Jbk personligen 
under tiden  
Fredag 6 Dec - Fredag 20 Dec   
             06,30 - 15,00 
 
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  

 
   VI VILL  ÖNSKA  ALLA   
       EN GOD JUL OCH  

                 ETT  GOTT  NYTT ÅR 

Läkar/Recept kvitton 
När du har kostnader för läkarvård och 
recept, och vill ha ersättning 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 kvitton för 
tandläkare som är för 2013 och som 
vill ha ut ersättning för dessa. 
 

Måste komma till jbk  
senast fredag 6 Januari. 
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa. 

Varierad arbetstid 
Vi har överenskommit att vårt avtal enligt varierad 
arbetstid som heter TOF (Trygghet och flexibilitet) 
kommer att användas inom 2 avdelningar under  
Jul och Nyårs helgen. 
Det är på Ämnesverket och provberedningen. 
 
Tidigare under året har alla medlemmar enligt vårt 
avtal fått 68 plustimmar påförda på sitt konto. 
 
Nu i Januari kommer ytterligare 68 timmar att påföras. 

Fonus 
JBK är delägare i Fonus vilket innebär att råkar man ut 
för kostnader vid en begravning av närstående, så får 
du en värdecheck på 500 kr. 

Storaffär inom koncernen 
Företaget har nu gjort flera olika saker för att 
stärka sin balansräkning. 
 
Nu köper Thyssen Krupp tillbaka våra verk i Italien 
(Terni) och specialståltillverkaren VDM för 11,5 
miljarder. Samtidigt skriver tyskarna av sin kredit på 
lika mycket till Outokumpu. 

Thyssen Krupp gör sig också av med de 29,9 procent 
av aktierna i Outokumpu som följde med fjolårets affär. 
och då ökar det statliga finska försäkringsbolaget 
Solidium sitt ägandet. 
 
Vidare skall det genomförs en nyemission av aktier. 
 
Nu blir balansräkningen stark i koncernen, men 
fortfarande måste man se till att hela verksamheten går 
med vinst.  
 

I alla presenterade planer berörs inte Degerfors direkt 
av någon av dessa. 

Sliphall Grovplåt Betlinjen PU
Witzen Tommy Andersen Ken Berg Stefan Johansson Urban

Nilsson Torbjörn Mellsund Göran Eriksson Ola Bergström Lennart

Ahlinder Anders Irebäck Johan Hannula Risto

Ämnesverket Hansen Finn Peter Karlsson

Råvaror Linder Per-Olow Salonen Keijo Kjellman Johan

Conny Andersson Larsson Nils-Peter Hansen Palle Jönsson Ante

Wass Kenneth Sandelin Kent

Industri underhåll Lindberg Anne Klipplinjen
Paakonen Leif Brunke Mattias PSC Nordic Öberg Stefan 

Peter Eriksson Tammisto Kai Sjöberg Fredrik Warnqvist Robert

Jörgen Sundholm Johansson Robert Hedberg Mats Lavefjäll Bengt-Göran

Berg Jonas Karlsson Hans Bukowiecki Daniel

Provb‐förråd‐media Vejolainen Lauri

Andersson Torbjörn Bevakning Terminalen
Heikkinen Jari Hedström Johan Vakant Blå=omval

Röd=nyval

Och för att döda några rykten som finns 
- Det finns  inga varseldiskussioner  
- Det är inga generella pensioner på gång 


