
 Nr 23 1 December 1997 METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    

KLUBBMÖTE 
 

Torsdagen den 11 December  
kl 17.30 Folkets hus C-sal 

 
 
På dagordningen bl.a 
 
 Information om Metalls IT-projekt 
 
 Information om ABB utredningen 
 
 Om Metalls Sjukfond 
 
Alla medlemmar välkomna .  Vi bjuder på kaffe & bulle 

METALLS IT-PROJEKT 
Den tidplan som vi informerade om på förra Metall 
Aktuellt blev som alla sett 1 vecka förskjutet. 
 
Innan den här veckan är slut så kommer vi att ha 
informations matrial på vår expedition hur Metall:s 
datorpaket ser ut, och vad det innebär. 
 
Vi kommer även att sända ut det till alla våra 
klubbordföranden 
 
Vi vet nu att det är ett 3-parts avtal mellan 
Sparbanken - Telia och Metallförbundet  
 
Paketets innehåll och kostnad kommer att vara i 
samma nivå som LO-paketet  men att skillnaden är 
ett kontantköp där man betalar en handpenning och 
sedan är det ett lån via sparbanken.  
Vi har ännu inte fått några detaljer.  

PREMIEN VARMPLÅT 
Vid det senaste premiemötet mellan Metall och 
företaget så tog ledningen för varmplåt upp att man 
ville förlänga provperioden för premien ytterliggare en 
tid,  
 
Metall sa Nej och vi blev slutligen överens att Premien 
skall frysas från den 1:a januari på  nivån 1.073 kr tills 
vidare. 
Utfallet under hösten hitills varit : 
  
  
 
 
 
 
Tendensen för premien under November  är 720 kr 
 
DET INNEBÄR NU ATT BÄGGE PREMIERNA BLIR FRYSTA  
 Från 1 jan - 30 April 98 Varmplåts på 1.073 kr  
 Från 1 Nov - 30 April 98 Stainless på 784 kr 

Augusti 730 kr 

September 880 kr 

Oktober      1.030 kr 

 
 
Företaget informerade förra veckan alla chefer och fack om 
den utredning som man gjort angående ABB , man delgav 
vad man kommit fram till och vad som skall göras . 
 
Vi kommer på klubbmötet i December att informera om 
utredningens innehåll och slutsatser. 

 
 

Vi kommer på klubbmötet att ta upp frågan om Metalls 
sjukfond och det på grund av att risken kan bli mycket 
stor att den kanske måste läggas ned av skatte 
tekniska skäl 
 
Men vi har arbetat en hel del med de frågorna och vi 
tror att det finns en lösning på hur vi kan fortsätta med 
utbetalningar för kvitton vid läkarbesök samt recept 

 
 
 
Vi kommer att lotta ut 50 Julskinkor till jul via en liten 
jultävling och för att deltaga i utlottningen så drar vi 
vinnarna från de som svarat rätt på dessa 3 frågor 
 

 
Sänd in ditt svar till Metall:s exp på järnverket  med 
ditt Arb.nr och svaren SENAST FREDAGEN DEN 12 DEC 

FRÅGA 1 
Vilken 
placering fick D 
I F i årets 

1 13 

x 14 

2 12 

FRÅGA 2 
Antalet 
Metallare på 
Järnverket  

1 450 

x 550 

2 650 

FRÅGA 3 
Vad frystes 
Varmplåts  
premie på 

1 1030  

x 784 

2 1073 


