
Dags att Nominera  
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse  
och kontaktombud på varje avdelning. 
 

För 2017 var nedanstående personer valda. 
Till årsmötet  är det de som har ett kryss framför sig 
som skall nomineras och väljas. 

 

Har du förslag till förändringar till klubbstyrelse eller  
kontaktombud kontakta då valberedningen.  
 

- Jan -Erik Åkesson Delningen 47190 
- Jan Karlsson Höglagret 47289 
- Henrik Svensson Långa Produkter 47119 
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ÅRSMÖTE 
 

Måndagen den 26 Februari  
 kl 14.30   P2 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
Folksam 
                                                        

Alla välkomna.   

För den som närvarar på sin fritid gäller  
1 tim lön enl utvecklingsavtalet 

Utlånat 2017 
I personalföreningen har vi lånat ut 1.084 gånger  
under året, så här är det utlånat: 

Varierad arbetstid (TOF) 

Vi har haft förhandlingar att vi ska tillämpa TOF inom  
varmplåt och Långa Produkter. 
 

Det kommer nu att vara olika behov av att ta ut TOF. 
Förhandlad tidsperiod är 11/1-12/2-2018. 

Lönebesked Januari 
Vi inom Jbk har ett specialavtal inom stålindustrin där 
företaget avsätter 4% av din lön till din LP-pension. 
 

På årets första lönebesked ska företaget redovisa för 
dig hur mycket man skall sätta in på din LP för 2017. 
 

Vi som har kollektivavtal har dessutom en LO-SAF 
pension. Företaget avsätter där 4,5 % av din lön till en 
avtalspension.  
 

Du får sedan under våren ett besked från FORA där  
du kan se att man verkligen satt in dina pengar. 
 

 
 

  
 

 

För den som arbetat 5-skift under 2017 och har 
en snittlön betalar företaget detta till din pension. 

Tof i  Januari 
Överskjutande Tof pengar betalas ut  
redan på Januari lönen. 
 

Avtalet vi har innebär att gränserna i tidsbanken är  att 
man max kan ha +272 tim och –150 timmar. 
 

Enligt avtalet avsätts det varje år 68 timmar i januari 
och den som hamnar över 272 timmar får då utbetalt 
den överskjutande delen, och då med halva summan.  

Trettondagens kodning i TimeKey 

Vi har varit i kontakt med lönekontoret om kodningen 
av trettondagen det visades att det var fel. De lovade 
att rätta till felet. 


