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Klubbmöte 

Boka upp Torsdagen den 
27 oktober kl 14.30    

 
Då har vi möte i Biosalongen på  Folkets Hus. 
 

Förutom att vi kommer att gå igenom den aktuella 
situationen i företaget har vi bjudit in två experter  
Jörgen Lybeck från Folksam och Annika Nilsson från 
IF Metall Stockholm. 
 

De här två personerna är experter på försäkringar 
och pensioner och kommer att informera om viktiga 
delar för dig: 
 

För den som närvarar på sin fritid får du 2 timmars 
lön enligt utvecklingsavtalet.  
(innebär du får ca 350-400 kr för att gå på mötet.) 

Varierad arbetstid (TOF) 

Vi har haft förhandlingar att vi ska tillämpa 
TOF inom varmplåt, orsaken är det besvärliga 
läget med slabs från våra stålverk. 
 
Med TOF menas att man kan vara hemma med 
samma lön och OB som om man jobbat.  
Det finansieras genom det avtal som finns och den 
pott som alla har. Och gäller under oktober månad. 
 
Det kommer nu att vara olika behov av att ta ut TOF 
på de olika avsnitten.  
 
Därför har vi överenskommit att våra kontaktombud 
och respektive driftchef kan göra överenskommelse 
vilka befattningar och personer som berörs och hur 
lång tid. 
 
När man gjort en överenskommelse kan den ändras 
med en minst en dags varsel. 
 
Avsikten och målet företaget har är att man ska  
försöka ta hela skiftlag. 

IF Metallkortet 
 

Det kan vara bra för dig att utnyttja den här rabatten 
när du ska köpa glasögon.  
 

Glöm inte att Jbk:s sociala fond ändrade reglerna  
1 juni i år då man höjde glasögonersättningen från 
1.000 kr till 4.000 kr under en två-årsperiod. 

Nyckelbricka 
Förra året fick alla medlemmar  
i Jbk en speciell nyckelbricka 
med ett unikt ID-nummer som 
man kunde fästa på sin nyckelknippa.  
 

Det är en nyckelbricka med ett unikt ID-nummer som 
innebär att om någon hittar dina borttappade nycklar 
och kommer in till polisens hittegodsavdelning så 
kommer den tillbaka till dig. 
 

Årskostnaden för denna bricka är något som JBK  
betalar för dig. 
 

Vi har tidigare registrerat alla medlemmar, och är det 
någon som har råkat kastat brickan hör av dig till Jbk  

Arbetstider 

Vi har haft några olika resonemang  
angående detta med arbetstiden vid 
skiftbyten, där det ibland har inneburit att 
vissa befattningar inte varit bemannade. 
 
Från Jbk:s sida  uppmanar vi alla att sköta detta med 
skiftbyten snyggt. 
Annars kan man nog räkna med att de förmånliga 
regler som vi har idag kan komma att ändras kraftigt. 
 
Och då drabbas alla även de som sköter detta bra. 

Viktigt när du handlar 
Den försäkring som alla Jbk medlemmar har  
innebär att du har ett skydd vid köp.  
 
 
 
 
Vanligtvis sker det en värdeminskning för elektronik 
och vitvaror allt eftersom tid går efter köpet.  
 

I din försäkring sker det ingen värdeminskning alls 
under hela fyra års tid. 
(gäller om du köper ett nytt, likvärdigt föremål). 
 

I begreppet hemelektronik och vitvaror räknas allt in  
med undantagen kamera, mobiltelefon och bärbar 
musikspelare. Självrisken är alltid 750 kr. 

Du skall aldrig ta en  
försäkring i affären 

Personalsituationen 

Sedan förra våren har 20 personer slutat och  
10 börjat och så här ser läget ut just nu 

 
Män Kvinnor Totalt Manpower

367 32 399 13


