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Vid kontaktuppgifts förändring 
Om du ändrar något av dina kontaktuppgifter eller 
byter kontonummer så är det viktigt att du kontaktar 
JBK. 
 

Detta för att du ska få dina kvittopengar på ditt konto.  
Händer att pengar skickas åter till klubben då  
uppgifterna inte stämmer. 

  
 
 

Medlemskalender 
Medlemmar som vill beställa Medlemskalender för 
2020 gör det via: 
http://ifmkalender.strd.se/ 
 

Det går även bra att ringa  
avdelningsexpeditionen   
 

0586-72 11 80 
och göra sina beställningar. 

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

I enlighet med Röda avtalet stäms timbanken av den 
31 december. Om någon har mer än +272 i 
timbanken betalas då hälften av de överskjutande 
timmarna ut på februarilönen.  
 

Den 1 januari årligen tillförs 68 timmar nya timmar till 
timbanken och det innebär att de medlemmar som 
hade 272 timmar 31 december kommer att ha  
340 timmar i timbanken den 1 januari, alltså efter  
avstämningen har personen mer än 272 timmar. 

Fackliga utbildningar 2020 
De utbildningar som finns att söka under 2020 är: 
 
 Förhandlarutbildning  
 Medlem i facket  
 Vald på jobbet  
 Agera  
 Fackpolitiska   
 Kollektivavtalet  
 Lagar i arbetslivet  
 
Har ni frågor eller vill anmäla er på någon utbildning 
hör av er till : 
  Palle Hansen  
  073-0859934. 

JBK´S ÅRSMÖTE 
 

Tisdag den 25 Februari 
Tunet kl 14.30   

 
På dagordningen finns bl.a 
Aktuellt personal läge 
Händer i företaget 
Val av styrelse och förtroendevalda 
                                                             
Alla välkomna.     

För den som närvarar på sin fritid  
gäller  lön enligt utvecklingsavtalet 

Dags att Nominera  
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse  
och kontaktombud. 
Kontaktombud väljs på ett år resterande ser ni valåret 
på.  
Exempel:  Palle Hansen val 2020.  

 
Valberedning är Anneth Hanson Betlinjen, 
Joakim Berg Höglagret och Daniel Blixt Delningen. 


