
På klubbmötet  blev det följande 
nomineringar: 

 Nr 2 30 Januari 1998 METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    

Metalls Sjukstiftelsen har förslag 
att ändra reglerna den 1:a April - 98  
 
Som vi tidigare informerat  så kommer Metalls 
sjukstiftelse att förändras  
Men istället för en egenavgift så kommer det att räcka 
med att vi har ett medlemsförfarande vilket innebär 
att det räcker med att man är Metallare 
 
Det som kommer att ändras är: 
Sjukstiftelsen har sitt årsmöte under mars månad och 
där ligger ett förslag att ändra reglerna  från och med 
1:a April enligt följande: 
 
För att ha rätten att ta ut ersättning från sjukstiftelse 
så måste man vara vara medlem i Metall  
 
Det innebär att respektive och barn INTE längre kan 
uppbära ersättning  från sjukstiftelsen. 
 

 Det finns även ett förslaget att höja ersättningen 
på detta sätt 

 Max tillbaka 80 kr per läkarbesök  Höjs till 100 Kr 

 Max tillbaka 65 kr per recept         Höjs till 100 Kr 
 
Mer information när sjukstiftelsen har haft sitt årsmöte 

Inrättande av JBK:s Social 
fond 

Vi har under det senaste året försökt genomföra att 
man får ersättning när man har tandvårdskostnader. 
Klubbmötet beslöt att vi skall gå vidare med detta  
 

Varför en Social fond: 

Eftersom Sjukstiftelsen enbart har läkar/recept kvitton 
och inte kan ersätta något annat,innebär detta att vi 
måste införa en fond för Metallare på Järnverket. 
Men en sådan fond måste ha ett medlemsförfarande 
som innebär att man betalar en avgift,samt att man 
betalar en självrisk. 
 

Fondens syfte: 
Ge medlemmarna möjlighet att få ersättning för 
tandvårdskostnader med max 1000 kr varje år. 
Med år menas 1 Jan -  31 Dec 
 

Vad händer nu 
På klubbmötet genomgicks förslaget om detta,men 
beslut skall tas först på årsmötet den 24 Februari 
 
För att bli medlem och utnyttja fonden så krävs det : 

Medlem i Metall 
Anställd på Järnverket 
Betalar 20 kr/mån i medlemsavgift  

Om årsmötet  beslutar att starta fonden 1:a April så 
kommer vi att meddela företaget att man skall göra ett 
löneavdrag på 20 kr/mån för ALLA Metallare. 
 
Reservation 
Självfallet är det frivilligt att bli medlem i fonden den 
som inte vill vara med kan  reservera sig 
Den som har reserverat sig kan i framtiden gå med i 
fonden ,men har då en karenstid på 18 mån,innan 
man kan utnyttja fonden  
Osaken är att man inte skall kunna gå in och ur 
fonden beroende på hur tandläkarbesöken ligger.  
 

Vad innebär det egentligen 
Som medlem i fonden betalar man en avgift 20 kr/mån 
(det gör 240 kr/år).När man  har kostnader för 
tandvård betalar  man själv de första 350 kr/år 
därefter går fonden in och täcker de nästföljande 1000 
kr/år 

1 st Ordf Bjarne Rasmussen Metall 

2 st ledamöter Ejlif Jensen 
Mauri Sukuvaara 

Metall 
Stålverk 

2 st suppl Per Johansson 
Palle Hansen 
Robert Nordwall 
Anne Söderlund 
Anna Åkesson 

EL Stainless 
Strängen 
Betlinjen 
Långa P 
Betlinjen 

2 st Revisorer Ferry Johansson 
Kent Sandelin  

Långa 
Strängen 

2 st Revsuppl Christer Andersson 
Herbert Wasserfaller 

Betlinjen 
Stålverket 

Datorer till Anställda 
På klubbmötet informerades det om läget med ett 
datorpaket som nu disskuteras inom koncernen. 
 
För vidare information kontakta din gruppordförande. 

Tandvårds 
besök 

Betalar 
Kostnad 

Betalar 
själv 

Fonden  
Ersätter 

Februari  650 kr 350 kr 300 kr 

Juni 350 kr  0 kr 350 kr 

Nov 350 kr   0 kr 350 kr 

Jan (nästa år) 850 kr 350 kr 500 kr 


