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Beslut från klubbmötet 
Vi har två försäkringar som ger ersättning för samma 
sak och därför beslöt vi att upphöra med en av dessa 
eftersom vi får en dubblering av försäkringsskyddet. 
 

Så den speciella JBK-sjukförsäkring vi tidigare haft 
upphör sista November. 
 

Den andra försäkringen som vi fortfarande har kvar är 
Sjuk och efterlevandeförsäkringen som 1 januari  
kommer att förbättras ytterligare. 
Ersättning vid arbetsoförmåga höjs till 1 800 kr.  
Diagnoskapitalet höjs till 50 000 kr.  
Dödsfallsbeloppet höjs till 120 000 kr. 

Information på klubbmötet 
På klubbmötet gick vi igenom hur konjunkturläget ser 
ut och hur omvärlden utvecklas med finanskris och 
vad som sker inom Europa. 
 
Den konjunkturbild vi befarar är denna: 

Utifrån denna omvärldsbild informerades på mötet att 
vi för diskussioner med ledningen och tittar på olika 
lösningar hur vi kan möta framtiden. 
 

Det finns inga färdiga förslag utan enbart resonemang.  
 

När vi har något konkret kommer vi att informera om 
detta, tyvärr finns det mycket rykten om allting, vi kan 
bara torrt konstatera att det är mycket luft i alla rykten.   

2013        2014 

JBK Julklapp 
Vi beslöt på klubbmötet att vi  
även i år skall ha en julklapp och  
i år är det ett presentkort på 150 kr. 
 
Tänk på att presentkortet skall  hämtas personligen 
under vecka 51 på JBK expedition   

 Måndag 17 Dec - Fredag 21 Dec  
06,30 - 15,00 

 

Då har vi även glöggrytan varm.  
 

SKINKAN MÅSTE VARA  
UTHÄMTAD FRÅN  

KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC  

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Höstterminen 2012. 
 

Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och 
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors och 
som på högskolenivå utbildar sig inom områden  
lämpade för företagets verksamhet. 
 

Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer 
är välkomna att söka. Sökande bör också ha varit i 
bolagets tjänst minst en månad. 
 

Ansökan (finns på JBK hemsida) skall vara styrelsen 
tillhanda senast fredagen den 14:e december 2012.    
 

Vid frågor kan Ni höra av JBK telefon 47365 

Familjejuridik 

Vi anordnar en temakväll om familjejuridik för alla 
medlemmar du kan även ta med din respektive.  

 

Torsdagen 22 Nov kl 18-21 
Plats Bruksmässen Degerfors 

 

Vi bjuder på en rejäl kvällsmacka.  
 

Medverkande av  
- Katarina Nordin från Familjens Jurist 

- Carina Ferbe IF Metalls expert förbundskontoret 
 

Anmäl dig till JBK  senast onsdag 21 Nov 

Personalförmån 

Företaget har en personalförmån som innebär att  
anställda kan köpa Office 2010 mycket billigt. 
 

Skall man köpa detta Officepaket som  
privatperson får man betala 6 990 kr  
men via företagets intranät kan du köpa  
det för 112 kr som en förmån. 
 

Det som krävs för att utnyttja detta är att 
man är en datoranvändare och använder  
Officepaketet samt att man har en Outokumpu  
mailadress. (Finns på intranätet under servicedesk) 

Julskyltning 

Vi har tidigare år varit med från JBK och bjudit 
på korv på julskyltningen. 
 

Vi har detta år valt att stå över med denna 
aktivitet. 


