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Bonus inom HRP 
Företaget har nu beslutat att man skall ha en bonus 
inom Varmplåt under 2005, denna kampanjbonus 
gäller kvartalsvis och det som nu genomförs gäller 
från 1 april till 30 juni 2005.  
 
Bonusen bygger på dessa parametrar 

Skälet till dessa parametrar är att de har den största 
påverkan det ekonomiska resultatet inom Varmplåt. 
 

En uppföljning av bonusen kommer att ske under 
april månad. Och företaget tar beslut om en fortsatt 
bonus under kommande kvartal . 
 
Vad kan bonusen ge? 

Om Varmplåt klarar av sin budget 
kan bonusen ge ca 10 000 kr på 
året. Och det är inte maxbeloppet, 
Det kan ge betydligt mera om alla 
drar åt samma håll kan det påverka 
bonusutfallet mycket. 
 

Utbetalning 
Utbetalning för denna bonus kommer att ske augusti 
månad 2005.  
 
Bonusutfall beräknas i proportion till vad varje person 
bidragit med under bonusperioden, dvs all arbetad tid 
(inklusive övertid) minus frånvarotid  
Det finns mer information på intranätet där regelverk 
och system beskrivs i detalj 

Bonus resonemang  
Vi har från Metall försökt att få en bonus totalt inom 
hela Degerfors Järnverket, men företagets ledning har 
bestämt att skall det vara någon bonus så skall det 
skall ske separat för varje enhet. 
 
Bonus inom Stainless ? 
Vi vet att det varit ett samråd mellan de olika cheferna 
på enheterna angående bonussystem, trots det har 
Degerfors Stainless inte tagit fram 
någon bonus inom sin enhet. 
 

 
Vi har krävt förhandlingar med  

Stainless ledningen om införande  
en bonus på Stainless. 

Vi har ännu inte fått något datum. 

 
Subventionerat biljettpris  

Landgrens vårkonsert 
 

Personalkommittén och Företaget har kommit överens 
om att vi subventionerar biljetter till Landgrens  
vårkonsert i Folkets Hus den 17 april klockan 15.00. 
 

Köp två biljetter till priset av en - 80 kr!  
Finns att köpa i Receptionen.  

 
Ordinarie pris 80 kr/st – vi betalar 80 kr för två biljetter! 
 

Betalning genom löneavdrag. 

Kvalitetsbristkostnad Leveranssäkerhet

Faktureringsvolym Konverteringskostnad

Sociala fonden 
Nästa gång det är utbetalning är 15 April 07.00-13.00 

 
Fritt Inträde till DIF och SIK 

 
 

Fritidsfonden har nu gjort en uppgörelse som innebär  
att alla anställda har möjlighet till fri entré på samtliga 
hemmamatcher för Degerfors IF och Strömtorp IK. 
Det gäller även cupmatcher 
 
Företagets ID-kortet med fotografi måste användas 
som inträdesbiljett. 
 
Tidigare har vi haft fritt inträde till DIF:s matcher. 
Uppgörelsen med Strömtorp har blivit möjlig tack vare 
Leif Rosen hjälp och vi vill här framföra ett tack för 
denna möjlighet. 

Fritidsfonden 
Inom fritidsfonden har vi saker för utlåning till alla våra 
medlemmar  
Nu har vi öppnat upp bokningen av trädgårdsredskap 
från fritidsfonden. Det som nu kan bokas är detta 

Båtarna vid Mässen kan lånas/bokas först 15 Maj 
men mer info om det kommer på ett senare  
Metall Aktuellt  

Tänk på att bokning görs endast på intranätet 

Motorbåt (Tor) Vertikalskärare 1 Gireringssåg
Motorbåt (Freja) Vertikalskärare 2 Matttvätt
Motorbåt (Oden) Jordfräs Vedklyv
Kanot 1 Jordborr Polermaskin
Kanot 2 Röjsåg 1 Multimaskin
Gallerkärra Röjsåg 2 Liabåt 1
Täckt kärra Högtryckstvätt 1 Liabåt 2
Öppenkärra Högtryckstvätt 2 Korvvagn 
Lilla gallerkärran Borrmaskin


