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Obs          Klubbmöte     obs 
Vi är mitt uppe i våra lokala löneförhandlingar om 
årets löneavtal.  Vi räknar med att vi snart är färdiga, 
därför planerar vi nu för ett klubbmöte där vi kommer 
att informera om slut resultatet.  
 
Lönekommittén är nu klara med arbetsvärderingarna 
vi har gått igenom samtliga befattningar på järnverket,  
(avgör vilken AV-del man har).  När protokollen är klara 
kommer vi att informera om utfallet av värderingen 
och även om vilka retroaktiviteter som gäller. 
 
Samtidigt sker det en del med konjunkturen inom stål-
industrin. Därför kommer vi att gå igenom den aktuella 
situationen för oss i Degerfors.  
 
På klubbmötet kommer vi även att ha en punkt om 
Hemförsäkringen samt mer info om ökningen inom 
sociala fonden som vi beslöt om på årsmötet.  
 

 
Håll därför extra utkik på  

anslagstavlor och intranätet när 
klubbmötet blir av  

Förbättring i JBK:s försäkringspaketet  
Vi gör nu en förbättring i vårt försäkringspaket fr.o.m. 
den 1 juli 2005. vi inför då en Hemförsäkring för alla 
Metallare på järnverket. 
 

Bakgrund 
Idag har vi inom järnbruksklubben ett försäkringspaket 
som består av dessa 3 delar. 
- Olycksfallsförsäkring på fritiden (TFF),  
- Sjukförsäkring gäller efter 3 månader 
- Sjukstiftelse för läkare - receptkostnader. 
 
Vidare har klubben en social fond för tandläkare och 
glasögon kostnader.  
På årsmötet i februari beslutade vi att förstärka vårt 
försäkringsskydd med en hemförsäkring för alla me-
tallmedlemmar i järnbruksklubben. 
 
Många frågar sig vad är en hemförsäkring ?  

Det man försäkrar i en hemförsäkring är  
det man tar med sig när man flyttar 

 
JBK:s hemförsäkring ger dig ett mycket bra skydd.  
Du behöver aldrig uppge något försäkringsbelopp och 
riskerar därmed inte att bli underförsäkrad. 
 

Alla i ditt hushåll omfattas av försäkringen villkoret är 
att alla är folkbokförda på samma adress och bosatta i 
samma bostad som dig. 

 
Under maj kommer vi att ha informationsmöten för 
alla avdelningar vid olika tillfällen  
 
Du får då ersättning via vårt utvecklingsavtal som in-
nebära grundlön + övertids ersättning. 
 

På mötet får du information från JBK/Folksam och kan 
ställa egna frågor. Du kan då också boka upp dig för 
en individuell försäkringsgenomgång.  
 
 
 

Fritidsfondens båtar 
Personalföreningens har 3 busterbåtar som skall vara 
placerade nedanför bruksmässen. 
 

Båtarna har under vintern fått en riktig genomgång 
och båtarnas namn är Thor Oden och Freja och enligt 
den riskanalys som finns angående båtarna kan vi 
börja att låna ut dom från den 15 Maj via intranätet. 
 

Läs mer om reglerna på intranät / Internet. 
 
Att tänka på: 
• Det är inte tillåtet att hyra eller låna ut i andra hand. 
• Man fyller själv på den bensin man vill använda. 
• Anmäl alltid skador eller fel som uppstått. 
• Du kan låna en båt i max 24 timmar. 
• Bokning kan endast ske en gång i taget 

innebär att har man bokat ett datum så kan man boka 
igen först när det datumet har passerats.  

• Flytvästar finns i vaktstugan.  
Till varje båt finns det flytvästar  (2 vuxna och 2 barn )  

Social fonden 
Nästa gång sociala fonden har öppet är 

 13 Maj kl 07,00-13,00 
 

När du har tandvård oavsett om det är hos privat tandläkare eller 
folktandvården får du tillbaka 70 % av dina kostnaderna dock 
max 4 000 kr/ kalenderår.  


