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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Måndag 8 februari Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
 

Fredag  5 februari. 
 

Årsmöte 
I och med rådande pandemi går årets 
årsmöte inte att genomföras på ett  
normalt vis.  
Men trots det så är det viktigt att ni 
medlemmar får säga ert och vara med och besluta val 
av era företrädare, ekonomiska beslut för klubben 
mm. 
 

Så här genomförs årets årsmöte. 
 

Du som medlem går till JBK´s expedition mellan : 
 

 15 februari - 25 februari   
 Uppger ditt anställningsnummer.  
 Får ett kompendium med information, beslut 

och val.  
 

Skriver i dina svar, lämnar dem i vår låsta valurna. 
 

Revisorerna kommer efter slutdatum att kontrollera 
antalet avprickade emot antalet inlämnade kompen-
dium. 
 

Information kommer sedan på hemsidan. 
 

Säfsen 
Lördag den 13 mars  
kommer Fritidskommittén på IF Metall  
avdelning 19 genomför liknande familjedag i 
Säfsen som tidigare.  
 

De bjuder på skidhyra, liftkort, spårpass mm. 
 

När du anmäler vill de veta: 
längd, vikt, skostorlek, hjälmstorlek, barn, vuxen 
på hela sällskapet. 
 

Anmälan sker till avdelnings expedition på telefon  
0586-72 11 80 
 
 
 

Tidningen Arbetet 
I tidningens utgåva denna gång finns artikeln: 
Degerfors IF var den nostalgiska dröm vi alla  
behövde 
Arbetets kulturredaktör såg som i en dröm sitt lag gå 
upp i Allsvenskan. 
En vecka senare reste han till Degerfors för att prata 
om verkligheten. 
 

Artikel : Drömmen ger Degerfors liv. 
arbetet.se/kultur/page/2/  

Lokala avtal försvinner 
Företaget har sagt upp det lokala avtalet gällande  
17 semesterdagar, detta för att säkerställa att allt 
sker korrekt enligt semesterlagen.  
 

”vi bör inte jobba med manuell hantering”.  
Vårt lokala avtal är förenat med extra administrat-
ion.  
Detta är anledningen till uppsägningen av avtalet. 
 

Avtalet innefattade: 
Förbrukades alltid 17 dagar när du tog fyra veckors 
semester, vilket gav 5 dagar kvar i saldot.  
 

Det lokala avtal har gjort ett avsteg från semesterla-
gen, ett bättre avtal än vad lagen säger. 
 
 

Företaget ser även över är alkohol och drogpolicyn 
och lönesystemet.  
Genom att de slår ihop befattningar men behåller ännu 
möjligheten att ha mångkunnigheter. 
 

Känslan är att företaget vill och ska ha allt enligt det 
röda avtalet och inget mera.  
 
Det som tidigare var möjligt att ha något lokalt  
försvinner mer och mer. 
 
Företaget  vill enbart ha men ger inget extra som vi 
tidigare kunde få igenom. 
 

Utlåning 
I personalföreningen har vi lånat ut  2 213 gånger 
under året, så här är det utlånat. 
 
 


