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Hedersmedlemskap Metall 
 

Om det är någon som har eller vet om någon annan 
person som haft fackliga uppdrag i 25 år eller mer så 
hör av er till Metall JBK så att vi kan anmäla det till 
hedersmedlemskap.  

Sociala fonden 
Sociala fonden är öppen för utbetalningar. 
 

Sista vardagen ojämna veckor  
kl 08.00—14.00 

 

Viktigt för kvitton för 2002 
De som har kvitton för tandläkarbesök och glasögon  
som man haft under året 2002 kan då få ut  
ersättning från fonden dessa 2 dagar.  
Därefter är kvitton för 2002 ej giltiga för uttag  
 

17 januari 2003  kl 08.00 – 14.00  
31 januari 2003  kl 08.00 – 14.00  

KLUBBMÖTE 
NOMINERINGSMÖTE 

 

Torsdag den 23 Januari  
kl 17.30 Folkets hus A-sal 

 

På dagordningen bl.a 
? Nomineringar till JBK Styrelsen  
? Aktuellt inom företaget  
? Om Sociala fondens ers  
? Förhandlingsläget  
? Vår sjukförsäkring 
 

Alla medlemmar välkomna .   
Vi bjuder på kaffe & bullar 

Nomineringar 
Inför årsmöten så skall det enligt Metalls stadgar vara 
ett nomineringsmöte och där skall det nomineras vilka 
som skall vara i Klubbstyrelsen och valen skall sedan 
ske på Årsmötet. 
Till nomineringsmötet så vill vi ha in nomineringar till 
val beredningen, valberedningen består av  

?  Herbert Wasserfaller Stålverket  
?  Bengt Göran Enerstad  Terminalen   

De uppdrag som skall nomineras är följande : 

Givetvis är det fri nominerings rätt ända fram till 
nomineringsmötet. 

Funktion Är idag Avd 

Kassör Franz Maretta Ämnesverk  

ledamot Gunilla Sundholm   Bevakning 

ledamot Bengt Göran Enerstad Terminalen 

ledamot Per Olow Linder Ämnesverk  

suppleant  Peter Lundin Stålverket 

suppleant  Vakant   

Revisorer Annelie Sjöberg      Klipplinjen 

Revisorer Kent Sandelin Strängen 

Revisorsuppl Herbert Wasserfaller Stålverket 

Revisorsuppl Laila Wunder Betlinjen 

Förhandlingsläget 
Sista arbetsveckan före jul genomfördes förhandlingar 
angående de första 20 personer som skall flyttas från 
Stainless till Varmplåt, 
Företaget har inte riktigt följt de önskemål som fanns 
hos de sökande, vi har haft en stor diskussion om  
detta ,men övergången sker redan denna vecka. 
 

I mitten av Januari påbörjas förhandlingarna om var de 
resterande ca 100 personerna inom Stainless skall ha 
för jobb i framtiden inom varmplåt.  
Då skall det även göras upp när i tiden en omflyttning 
kan ske av dessa personer.  
 

Samtidigt kommer vi att ha nya förhandlingar om våra 
bemaningsplaner eftersom de kommer att förändras 
lite i positiv riktning. Mera om detta på klubbmötet  
 

Nedläggning till semestern eller ?? 
Den 16 Januari kommer ledningen från England att 
presentera tidplanen på nedläggningstidpunkten.  
De har före jul presenterat i interntidningen att allt går 
så bra i England och att det inte finns några problem.  
 

De kan väl inte fortsätta att vara så fräcka med att inte 
ge oss ordentliga tidplaner när vi skall kunna gå ner i 
skiftgångar nu när allt löper så friktionsfritt i England.  
 
Därför hoppas vi nu att få klara besked och inte bara få 
höra orden ”ni skall vara flexibla” och att man därför 
inte kan ge oss besked här i Degerfors. 

Våra Försäkringar 
På klubbmötet tas det upp hur vi skall ha det med vår 
sjukförsäkring och fritidsförsäkringen.  
Idag betalar klubben dessa försäkringar för alla våra 
medlemmar.  

SVT1 kommer den 26 januari kl 17.00 att visa en ny serie, 
och det 1:a avsnittet handlar om Degerfors järnverk 

Affärsidéer 
Enligt olika tidningsuppgifter finns det resonemang 
med olika köpare av Degerfors Stainless, vi har inom 
Metall inga närmare uppgifter om detta, vi vet att det 
existerar resonemang.  


