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ÅRS MÖTE 
 

Tisdagen den 19 Februari  
 kl 14.30   PII Hörsal 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
Nytt lönesystem 

 

                                                            Alla välkomna.   
Ersättning enl utvecklingsavtalet 

Social fonden 
De personer som har tandläkarkvitton 
som är för 2012 och som vill ha ut 
ersättning för dessa, måste komma till 
jbk senast fredag 11 Januari. 

Ögonoperationer 
Det har nu blivit klart inom företaget 
att man kan få ett bruttolöneavdrag 
för ögonoperationer. . 
 

Är du intresserad, kontakta personalavdelningen. 
 

Att göra ett bruttolöneavdrag innebär att företaget  
betalar operationen och sedan dras kostnaden av på 
din lön under de månader som krävs. 
 

Lönen minskar för dig under denna tid och då blir 
skatten också lägre.   
En konsekvens som man inte brukar tänka på är att 
du får lägre sjukpenning, pension, föräldraförsäkring.  

Personalföreningens båtar 
Vi efterlyser någon eller några som vill ta hand om 
våra båtar, det handlar om att lägga i och ta upp  
båtarna samt se till att service och underhåll utförs. 
 

Kontakta JBK om du är intresserad. 

Nytt Lönesystem 
Vi kommer på klubbmötet att göra en redovisning av 
det nya lönesystemet, där vi gjort det enklare och med 
mycket mindre faktorer. 
 

Det gäller både arbetsvärderingen och IV-delen som 
även innebär att man kan få en bättre löneutveckling i 
framtiden. 
 

Målet är att det nya lönesystemet skall vara igång  
under våren. 

Ny Organisation 
Före helgerna informerades det på varje skiftlag om 
de förändringar som är tänkt att genomföras för att 
möta framtida utmaningar. 
 

Den preliminära tidplanen ser ut enligt nedan.  
Ledningen är positiv och ett formellt beslut tas under 
nästa vecka.  
 

Januari 
Det skall det tas fram hur den nya organisationen skall 
se ut och fungera. 
 

Februari 
Sätta ihop de olika skiftlagen från 3- till 5-skift, se över 
var det finns behov av utbildningar mm 
 

Mars 
Starta den nya organisationen och skiftgången. 

Dags att Nominera  
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse och 
kontaktombud på varje avdelning. 
 

För 2012 var nedanstående personer valda, de upp-
drag som är markerade med blå färg skall nomineras  

  
  
  
Klubbstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kl 
 

 
 
 

 
 
 

Kontaktombud 
 
 
 
 
 
 
 

Nomineringar till årsmö-
tet sker till valberedningen Kenneth Wass Ämnes-
verket / Palle Hansen Betlinjen. 

Avdelning Valda 2012
Grovplåt Jan Åke  Karlsson

Sliphall Tommy Witzèn

Provverkstad Jari Heikkinen

Nya Terminalen Jan Karlsson

Bethus Annette Blom

Klipplinje Stefan Öberg

Dfs Stainless Peo Linder

PSC-Nordic Stefan Sääf

Industri Underhåll Dan Larsson

Råvaror Bo Geisler

Produktion/Underhåll David Fridholm

Uppdrag Tidigare Valda Avdelning
Ordförande Bjarne Rasmussen Jbk

V-Ordf Herbert Wasserfaller Jbk

Kassör Franz Maretta Dfs Stainless

Sekreterare Ann-Sofie Larsson Grovplåt

Ledamot Per Olow Linder Dfs Stainless

Ledamot Stefan Öberg Delningen

Ledamot Anette Blom Betlinjen

Suppleant Dan Larsson Industri underhåll

Suppleant Stefan Sääf PSC-Nordic

Vi är hittills överens om detta: 
Ovanstående tidplan. 

 

Alla löner fryses, tills nya lönesystemet är klart. 
 

Alla har kvar sin grundbefattning. 
 

Finns det befattningar med mer än en person och det 
skall vara en som är fast, är det den personen som 
har kortast sammanhängande anställningstid som blir 
rörlig, om man inte kommer överens om annat. 


