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Halvårsgenomgång 
Under september och oktober sker det  genomgång 
av allas löner, det som tidigare kallades  
kvartalsgenomgång. 
 

Ditt kontaktombud ska gå igenom personligen hur 
lönen ser ut just för dig. 

Skyddsombudsträff 
Alla IF Metall skyddsombud kallas till träff på  
 

Mässen 6 oktober 08-12  
Mötet avslutas med lunch. 
 

Träffen kommer det att handla om aktuella frågor 
gällande arbetsmiljö mm. 
 

Johan Petri kommer att föreläsa om Mobbning. 
 

Glöm inte att meddela arbetsledningen 
att du skall vara med på mötet. 
 

Mötet går under FML 
(förtroendemannalagen) 
vilket innebär att du har lön för tiden. 

Säkerhet 
Nu när mörkret kommit är det viktigt att synas.  
Användning av varselväst och cykellyse är en  
rekommendation. 
 

Med snö och is blir det halkigt,  
rekommendation att använda broddar.  
 

Broddar, varselvästar och cykellysen 
finns att hämta vid centralförrådet. 

Personalrekrytering 
Företaget använder sig av bemanningsföretag för 
både rekrytering och inhyrning. 
Inhyrning göras både för tillfälliga behov och att prova 
potentiella medarbetare inför tillsättning av vakanta 
tjänster.  
 

Hittills har inte tidsbegränsning på inhyrd personal 
fungerat vilket lätt till dyrare kostnad. Detta tycker vi 
är fel i besparingstider. 

Familjejuridik 

IF Metall bjuder in till en temakväll med  
Katarina Nordin från Familjens Jurist. 
Hon kommer att svara på frågor gällande: 
 

Vem ärver mig om jag separerar eller avlider?  
Är det skillnad om vi inte har gemensamma barn? 
Vad säger sambolagen? Mm. 
 

Anmälan till 72 11 80  
senast 9 oktober. 
 
Mässen 31 oktober  
 

Klockan 18-21 
 

Vi bjuder på en rejäl kvällsmacka. 
 

Vi ersätter för eventuella reskostnader. 

Personalföreningen 
Personalföreningen har 50 platser till hockeymatchen 
Färjestad—Brynäs   
 
Lördag den 28 oktober kl 15:15 
 
 

 
 
 
Sista anmälningsdag 28 September. 
 

En biljett per anställd och din kostnad är 100:- som 
skall betalas vid anmälan som sker på JBK  
expedition vid vakten. 

Avbokning/avbeställning  
Förtydliga avbokning och avbeställningsskydd. 
I vår försäkring har vi avbokningsskydd. 
 

Avbokningsskydd gäller vid sjukdom 
mm  
Inte ”jag vill inte åka”. 
 

Avbeställning/ombokningsskydd har 
du möjlighet att avbeställa med en  
liten kostnad.  

Sociala fonden 

Hjälper till att ta en del av kostnader för ex sjukvård 
regelverket är detta : 
 Från den 1 augusti gäller detta: 
 

Läkarkvitto    
Ersättning för faktisk kostnad max 
700 kr/år. 
 

Receptkvitto  
Ersättning för faktisk kostnad max 
2.000 kr/år. 

Stålförhandlare 
Förra veckan samlades avtalsrådet i Stockholm med 
metallare från hela landet . 
 

På det mötet valde man vilka som ska vara  
IF Metalls förhandlare inom de olika avtalsområdena 
som finns. 
 

Inom Stål-avtalet valdes Anette Blom till en av de  
7 förhandlarna. 


