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På Klubbens nominerings möte så framkom det vilka 
som kommer att ställa upp till val på årsmötet. 
 
Styrelse ledamöter 
För de 3 styrelse ledamöter som skall ingå så har det 
nominerats följande 5 personer 

Eftersom det  är flera personer nominerade än som 
skall väljas så kommer det att ske med slutna val  
 
 
Styrelse suppleanter 
För de 2 styrelse suppleanterna som är i styrelsen så 
nominerades det på mötet nedanstående 3 personer 

Eftersom det  är flera personer nominerade än som 
skall väljas så kommer det att ske med slutna val  
 
Revisorer 
För de 2 revisorerna nominerades följande 2 personer 

 
Revisorers suppleanter 
Till de 2 revisors suppleanter nominerades följande   

Gunilla Sundholm Valberedningens förslag 

Matti Kurikka Valberedningens förslag 

Bengt Göran Enerstad Valberedningens förslag 

Lena Källman Nominerad på mötet 

Palle Hansen Nominerad på mötet 

Mauri Sukuvaara Valberedningens förslag 

Jari Heikilä Valberedningens förslag 

Per Johansson Nominerad på mötet 

Ferry Johansson Valberedningens förslag 

Kent Sandelin Valberedningens förslag 

Christer Andersson Valberedningens förslag 

Lena Källman Valberedningens förslag 

 
 
 

Eftersom det varit mycket disskussioner om vår 
sjukförsäkring som vi  lyckats med på Järnverket för 
alla Metallare så passar vi nu på att ge en ytterliggare 
information om hur den fungerar. 
 
Enligt lag så får man inte ha en sjukförsäkring förrän 
efter 3 månaders sjuk skrivning (90-dagar). 
 
Och därför gäller vår försäkring vid långtidsfrånvaro. 
 
Exempel  
En person med inkomst på 16.000 kr 

 
Vår Sjuk försäkring ger  5,5% av Basbeloppet 
(36.300) vilket ger en skattefri ersättning på 
1.996 kr/månaden.. 
 

ALLA Metallare på Järnverket har denna försäkring  

Resultatbonusen för 1996 
Som alla redan vet så blev det ingen utdelning 
och resultatbonus till de anställda i Moderbolaget 
Avesta Sheffield på grund av att någon större 
vinst att tala om blev det ej.. 
 
Enligt de informationer som Metall har så 
kommer det under Februari månad att sändas ut 
ett besked från SPP och där det kommer att stå 
vad 1995 års resultatbonus har för värde idag.  
 
Enligt vad vi vet så är avkastningen ca 10 %. 
 

Mer information i slutet av Februari. 

Skatt 33 % 16.000*33% = 5.280 

Kvar att leva på 16.000-5.280= 10.720 

   

Om man då blir  långtidssjuk  

F-Kassa 75 % 16.000 *75%= 12.000 

Kvar att leva på 12.000-3960 = 8.040  

Förlorar per mån 10.720 - 8.040= 2.680 


