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Rätta svar ”Tipstävling” 4-frågan  
De rätta svaren på tävlingen var dessa 

1 x 2

1 Om man blir arbetslös hur mycket extra 
skatt får man då enligt Alliansregeringen 14 kr 143 kr 1 430 kr

2
En medlem på 41 år som mister jobbet har 
en fallskärm som kallas AGB.                         
Hur mycket utbetalas i ersättning.

26 900 kr 16 900 kr 1 690 kr

3 Om man har en lön + OB på 25000 kr. Vad 
får man i A-kassa. 22 960 kr 14 960 kr 18 960 kr

4 Om man blir arbetslös och får A-kassa  Vad 
är högsta ersättningen man kan få 14 960 kr 18 960 kr 18 960 kr

Ny skiftgång Varmplåt 
Orderbeläggningen är fortfarande besvärlig och vi 
har haft förhandlingar med företaget om en förändrad 
skiftgång inom Varmplåt.  
Vi skall gå ett special 3 -skift med 4 lag.   
Skiftgången blir då på följande sätt : 

 
 

Den nya skiftgången skall börja gälla från söndagen 
den 22 Februari kl 22.00 
 

Dagveckan 
Under dagveckan har vi blivit överens om att det är 
arbetstid Måndag -Torsdag och fredagen blir ledig. 
 

Orsaken är att vi lägger ut arbetstidsförkortningen 
som innebär 6 timmar, samt att företaget då bjuder 
på 2 timmar.  
Avsikten är att genomföra olika utbildningar under 
denna vecka. 
 

Skiftlagen 
Eftersom inga förhandlingar ännu har skett om vilka 
personer som är placerade på befattningar så är 
skiftlagssammansättningen som i dag. 

FM EM Natt Dag

Vinnare ”Tipstävling” 4-frågan  
Vi har kommit överens om att alla som har lämnat in 
ett svar till tipstävlingen kan komma till JBK och  
hämta en special T-shirt. 
 
Vinnare av matkorgen blev: 
 
 

Vinnare av Skagenboken blev dessa 
 
 
 
 

Namn Avd
Johansson Urban Grovplåt/varma

Namn Avd
Svedjeås Lars Betlinjen
Hansen Palle Betlinjen
Mylly Pasi Betlinjen
Edlund  Susanne Betlinjen
Berg Joakim Delning
Dahlström Thomas Grovplåt/varma
Kjellman Johan Grovplåt/varma
Dahlström Marie Kvalitetskontroll
Wass Kenneth Produktion LP
Holm Kurt Terminal

KLUBB/ ÅRS MÖTE 
ÅRSMÖTE 

 

Tisdagen den 03 Mars  
 kl 14.30   Folkets Hus 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Årsmötesval till JBK  
⇒ Personalsituation & Varsel  

 
Alla medlemmar välkomna.   

Omställningsföretag 
Vi har kollektivavtal som innebär att vi kan utnyttja 
omställningsavtalet vilket gör att det finns en  
finansiering när man har varsel och personer blir 
uppsagda. 
 

Vi har nu gemensamt med företaget överenskommit 
att vi skall anlita företaget Antenn för våra uppsagda  
 

Deras jobb kommer att vara att se till att de som blir 
uppsagda skall få nya jobb utbildning mm. 
 

Antenn har som första företag höjt sin jobbgaranti 
från 70 % till 80 %.  
Garantin innebär att våra medlemmar till 80 %  
kommer att ha ett nytt arbete eller utbildning inom ett 
halvår. 

Nomineringar Årsmötet 
Till årsmötet skall det nomineras till olika uppdrag 
och de som har de uppdragen idag är dessa: 

De som vill nominera till Klubbstyrelsen kan sända in 
sin nominering i ett kuvert till ”Valberedningen” JBK  
eller kontakta valberedarna: 
 

Kenneth Wass (Stainless)  
Stefan Andersson (Betlinjen). 

Idag Avdelning
Kassör Franz Maretta Stainless
Ledamot Peo Linder Stainless
Ledamot Ann-Sofie Larsson Betlinjen
Suppleant Jan-Erik Åkesson Provverstaden
Suppleant Annette Blom Betlinjen


