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Hedersmedlemskap 
Om någon har haft fackliga uppdrag i minst 25 år har 
man rätt till hedersmedlemskap i IF Metall. Hör av dig 
till JBK så att vi kan anmäla det till IF Metall. 
 

Den som utses till hedersmedlem får en heders-  
betygelse och blir avgiftsbefriad vid pension. 

Sociala fonden 
De personer som har kvitton för 
tandläkare som är för 2015 och  
som vill ha ut ersättning för dessa. 
 
Sista dag för att få ersättningen är: 
      Fredag 8 Januari. 
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa. 
 

Högsta ersättning man få ut under 2016 är 6.500 kr 
      
  VI VILL TACKA  FÖRETAGET OCH  
      MÄSSPERSONALEN FÖR ETT  
                UTSÖKT JULBORD  
 
  OCH ÖNSKA  ALLA   
            GOD JUL OCH  

            ETT  GOTT NYTT ÅR 

Medlemsavgift 2016 
Avdelningens representantskapsmöte 
beslöt att fackavgiften för nästa år är  
oförändrad 1,5% nästa år. 
 
Den lägsta avgiften är 204 kr/mån  
D högsta avgiften är 561 kr/mån. 

Du har Reseskydd från JBK 
Alla medlemmar i Jbk har en  
reseskyddsförsäkring som innebär 
att du och din familj är försäkrade 
under resans första 45 dagar.  
 

Försäkringen gäller i hela världen 
för stöld och vissa andra skador på ditt resgods. 

Se upp i Julhandeln 
Nu i jultider är det många som köper 
telefoner och andra elektroniska prylar. 
Ofta försöker försäljaren att få dig att 
teckna en försäkring för det du köper.  
 

Svara då med ett Nej Tack! 
 

Orsaken är att den försäkring vi har i JBK för alla 
medlemmar täcker det mesta samt att du har ett  
nyvärde på hemelektronik. 
 

Det är vanligt att det sker en värdeminskning i alla 
försäkringar för hemelektronik allt eftersom tid går 
efter köpet. Med vår JBK-försäkring sker det ingen 
värdeminskning alls under hela fyra års tid. 
 

I begreppet hemelektronik räknas in allt med undan-
taget kamera, mobiltelefon och bärbar musikspe-
lare. 
 
Låg självrisk 
Köper du eller någon i din familj en telefon och du 
tappar den så den blir trasig är självrisken 750 kr för 
lagning eller ny telefon. 

TOF (varierad arbetstid) 
I det centrala avtalet som gjordes 2013 beslöt man att 
avsätta pengar till en tidsbank som kallas TOF som 
betyder Varierad arbetstid - Trygghet och Flexibilitet. 
  

Syftet med TOF är att kunna utjämna beläggnings- 
och efterfrågesvängningar utan att behöva varsla och 
göra neddragningar. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Enligt avtalet skall det avsättas 68 timmar varje år till 
tidsbanken, så nu i januari får alla medlemmar insatt 
på sitt tidskonto dessa timmar i tidsbanken 
för Tof. 
 

Avtalet vi har i Degerfors innebär att  
gränserna i tidsbanken är  +272 tim  
och –150 timmar. 
I tidsregistreringssystemet ”Time key” kan 
du se hur saldot ser ut varje månad för dig. 

Företag

 +272

_______

‐150

Nya koncernchefen 
Under vecka fyra kommer koncernens nya VD  
Roeland Baan att komma till Degerfors, han  
kommer att gå runt och vill även försöka bilda sig en  
uppfattning över orten och vad vi gör. 
 
Samtidig försöker koncernen nu att stärka upp den 
ekonomiska situationen bl.a med de pengar man 
fått för den kinesiska verksamheten SKS som man 
sålt av. 


