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Synoptik mer rabatt
Nu får du som anställd extra bra
erbjudanden på privata glasögon
hos Synoptik.
Rabatten kan du dela med din familj.
Gå in på Synoptiks hemsida och läsa mer om
rabatterna
https://www.synoptik.se/businessprivat-b2b
Du kan välja vilken Synoptik butik som helst. Närmaste butik finns i Karlskoga

WWW.JBK.SE

25 feb 2021

Pensionsinformation
Nu finns det tider att boka in sig på avdelning 19´s
pensionärsinformationsmöten.
Måndag
Onsdag
Tisdag

15 mars
07 april
27 april

14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

Plats
Karlskoga Folkhögskola
Anmälan gör du till avdelning 19
expedition på
Tel: 0586-72 11 80



15 % rabatt på vårt linsabonnemang Linser
All-Inclusive™



25 % rabatt på solglasögon



25 % rabatt på glasögon



25% rabatt på vårt glasögonabonnemang Glasögon All-Inclusive ™



50 % rabatt på ett andra par

TOF avtalet
Vi sade upp det lokala avtalet gällande tillvägagångssättet att ta ut TOF tid.
Efter diskussioner med företaget har vi nu kommit
överens om att ta en ny sittning. En vision vi
gemensamt har är att vi tillsammans ska få till ett
bättre arbetsklimat.
Se över och eventuellt teckna ett
nytt lokalt avtal om hur TOF ska
användas och regler kring detta.

Ditt medlemskort i IF Metall – laddat med förmåner
IF Metallkortet är ett medlemskort för IF
Metalls medlemmar, laddat med förmåner
och rabatter, i samarbete med LO
Mervärde. På länken:
lomervarde.se/ifmetall/if-metall-kortet
Kan du läsa mera om vilka erbjudande du har med
ditt medlemskort.
Kvalificering
Vi har fått till oss att det finns de som inte är
kvalificerade för sina arbetsuppgifter.
Ta den diskussionen med ditt kontaktombud
och din närmaste chef.
Se till att bli kvalificerad, detta påverkar din lön.
Instagram
Roligt att se vårt instagramkonto få fler
och fler följare.

Återkommer när förhandlingar
kring detta är klart med mera
information.

Vi har nu fått i uppdrag av centrala IF Metall att ta över
IF Metalls konto under vecka 12.
Med det menas att vi ska vara administratörer av
förbundets instagramkonto.

Träningsverket
Under rådande pandemi råder olika beslut ovan
ortens beslutande mandat. Arbete och diskussioner
förekommer om träningsverkets. Återkommer med
beslut.

Vi kommer att göra reportage om Outokumpu och vårt
fackliga arbete på orten Degerfors. Under den tiden
kommer vi att gå runt och intervjua och fota er i er
arbetsmiljö.

Förslag är inlämnade på hur det skulle kunna vara
möjligt att ha öppet.
Vaktstugan
Förhandlingar angående
vaktstugan pågår fortfarande
När det är färdigt kommer vi
att ge information.

Är det något som ni vill ha med så hör av er till JBK´s
expedition 0586-47 365.
Sociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton är planerad till
Onsdag 10 mars Preliminärt.
För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 09 mars.

