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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. 
Styrelsen är dessa personer under 1998 
 

Ordförande Bjarne Rasmussen Metall 

Kassör Franz Maretta UH-Stainless 

Ledamot Mauri Sukuvaara Stålverket 

Ledamot Gunilla Sundholm Vakten 

Ledamot Matti Kurikka Sliphallen 

Ledamot Ejlif Jensen Metall 

Ledamot Lena Källman Ämnesverket 

Suppleant Anna Åkesson Grovplåt 

Suppleant Per Johansson UH-Stainless 

 
På mötet togs det upp om den uppmaning som gått ut 
till föreningar och personer om Bollhallen.  
Frågan gällde om Metall skulle gå in och sponsra 
stora Halla med en skylt.  
Efter många debattinlägg och olika förslag så fanns 
det 2 förslag och det var  

Ingen sponsring och skylt 
Att sponsra en skylt för 5000 kr. 

Efter omröstningar så blev beslutet att Metall skall 
sponsra Stora Halla med en skylt för 5000 kr. 

 

 
Vi har inom Metall JBK sedan många år tilbaka alltid 
haft en skylt på Stora Valla. Det avtalet kommer att 
fortsätta vilket innebär att vi även i år kommer att lotta 
ut 20 inträdesbiljetter till alla DIF:s hemmamatcher. 
 

 
 

Klubbmötet tog ett enhälligt beslut om att inrätta 
Järnbruksarbetarnas Sociala fond, som till att börja 
med skall hjälpa medlemmarna med att kunna få 
ersättning med upp till 1000 kr när man går till 
tandläkare. 
 
Och att syftet på sikt är att bygga upp fonden så att 
det kan bli mera förmåner för de som är medlemmar. 
 
Mer information om detta när den nyvalda styrelsen i 
fonden har haft sitt sammanträde för att utarbeta 

Efter en tröstlös byråkrati och många långa 
väntningar, så har nu äntligen högsta ledningen tagit 
ett positivt beslut om Datorer till anställda. 
De har nu sagt JA till detta. 
 
Men eftersom cheferna i Stockholm tycker att detta 
nu skall gälla samtliga anställda inom koncernen och 
inte bara oss i Degerfors så har en grupp bildats med 
chefer från de andra orterna.  
Den här gruppen skall inom 2 veckor göra en 
intresseanmälan och ta fram offerter med olika data 
företag. 
Så om allt går som det skall så kommer samtliga 
anställda att kunna få en information om hur Avesta 
Sheffields datapaket kommer att se ut om ca 2 
veckor. 

 
 
 

Vi har tagit upp med företaget om semesterstugor till 
anställda, på det sättet som vi gjorde inom Metall 
förra året,  med att lotta ut Böda Sand-stugor. 

 LEDNINGEN I DEGERFORS VAR POSITIVT 
INTRESSERADE  

MEN   Som vanligt så har  koncernen sagt nej på 
grund av att ekonomin i företaget inte är den bästa. 
De har lagt ut en generalorder på att sådana här 
saker inte får göras. 
 
Därför så kommer vi att försöka göra förhandlingar 
med företaget om vi kan göra detta i alla fall inom 
Degerfors. 
Vår avsikt är att försöka få  ett antal 
stugor på västkusten för utlottning till 
Metallare under semestern. 


