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På Årsmötet blev det klart vilka personer som 
kommer att vara i styrelsen för Metall:s 
Järnbruks klubb. 
Valen till styrelsen genomfördes via sluten 
omröstning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom klubbstyrelsen har vi  principen att bägge 
suppleanterna  är kallade till alla styrelsemöten 

Ordförande Bjarne Rasmussen Metall 

Kassör Franz Maretta Stainless 

Ledamot Johnny Berg Metall 

Ledamot Gunilla Sundholm Varmplåt 

Ledamot Matti Kurikka Varmplåt 

Ledamot Ejlif Jensen Metall 

Ledamot Lena Källman Stainless 

Suppleant Mauri Sukuvaara Stainless 

Suppleant Jari Heikilä Stainless 

Metall på Degerfors Järnverk har sedan många 
år tilbaka alltid haft en skylt på Stora Valla , vi 
har nu gjort ett avtal med Degerors IF vilket 
innebär att vi får 20 inträdesbiljetter till alla 
hemamatcher. 
 
Det innebär att vi kommer till varje match att lotta 
ut dessa till de medlemmar som är intresserade. 
 
Hur utlottningen rent praktiskt kommer att gå till 
kommer att redovisas på kommande Metall 
Aktuellt. 

På Årsmötet togs även beslutet att vi skall försöka 
göra något inför semestern,eftersom många 
barnfamiljer kommer att ha svårt att åka på någon 
riktig semester och därför tar vi nu inom Metall 
iniativet för detta år ( och hoppas att företaget tar det i 
framtiden) 
 
Metalls Järnbruks klubbstyrelse har därför fört 
förhandlingar och har nu lyckats fått 3 st stugor på 
Böda Sand som ligger på  norra Öland ( en av 
Sveriges bästa platser) 
 
Det är 100 meter till havet -  stugorna har kabel TV 
det finns bageri affärer och mycket annat särskilt för 
barnen är det ett  aradis 
 
Vi har dessa stugor under Veckorna 28-29-30-31-32 
Priset att hyra dessa stugor kommer att bli 1.000 kr  
Ordinarie pris annars ligger på 5.100 kr. 
 
Eftersom vi vet att det kommer att vara flera 
intresserade än vad stugorna räcker till så kommer vi 
att vara tvugna att lotta ut platserna. 
  
Vi kommer därför att under nästa vecka att ge ut 
ett Metall Aktuellt där allt om hur utlottning och 
om alla fakta kommer att stå 

Vi har fört diskussioner med personalcheferna om 
rabatt på badhuset för anställda och deras familjer..  
Idag kostar ett familjekort 550 kr /säsong. och ett 
enkel besök för en person kostar 30 kr.. 
 
Inom personalkommitten har vi nu kommit överens att 
företaget tar halva kostnaden för ett säsongskort  och 
att ett enkelbesök kostar 20 kr. 
 
Företaget kommer att sända ut ett Ortsinfo där det 
framgår när det kommer att börja gälla från. 

GLÖM EJ  

METALLS FISKETÄVLING  LÖRDAG  1 MARS 
SAMLING KL 09.30 

PLATS :MÖCKELN STORA DEGERNÄS 

Korvgrillning för alla 

FRISKVÅRDS CENTRET 
METALL VILL DEMENTERA ALLA RYKTEN OM 
FRISKVÅRDSCENTER. 
PERSONALKOMMITTEN HAR BESLUTAT 
TRÄNINGSCENTRET KOMMER FORTFARANDE ATT DRIVAS 
AV  FÖRETAGET OCH  ALLA SOM INTE HAR NÅGON 
KOPPLING TILL FÖRETAGET KOMMER ATT KASTAS UT. 


