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Semester 5 skift 
Enligt Nettometoden går det åt mellan 16 och 19  
semesterdagar beroende på hur schemat ligger. 
 

Vi har nu haft en förhandling med företaget som  
innebär att det går åt 17 dagar för att få 4 veckors  
semester, således kommer alla att ha 5 dagar kvar. 
 

Men det förutsätter att man i samband med den  
förhandlade huvudsemestern tar fyra veckors  
sammanhängande ledighet.  
 

All 5-skiftare är lediga helgen före semesterstoppet 
och går av sista skiftet fredag 22:00.  

Flyttning av Båt 
Vi kommer endast att ha en båt 
kvar nedanför Mässen.  
 

Så nu har vi två båtar som ligger på 
egen trailer.  
Ansvarig för alla båtar är nu Seppo Nietula (vakten) 

Golden Times 
Personalföreningen har beslutat att vara med och 
sponsra Golden Times aktiviteten som är i Folkets 
Park lördagen 29 juni. 
 

Vi har principen ”Köp 2 betala för 1”  
Varje biljett kostar 100 kr. max 2 biljetter /person 
 

Biljetterna kan köpas på JBK  

Semester dagar  
För att räkna ut enligt Nettometoden hur många  
semesterdagar man har så beror det på vilken  
skiftgång man går,  Så här räknar du: 

 

  

Så här blir det enligt avtalen som finns: 

KLUBBMÖTE 
 

Tisdagen den 04 Juni 
 kl 14.15   Folkets Hus 

 

På dagordningen bl.a 
Aktuellt läge  
Nytt lönesystem och nytt löneavtal 
                                    
Alla välkomna.   
Ersättning enl utvecklingsavtalet 

Skift

Vecko 

arbtid Blir

Avrundat 

Sem dagar

5 skift 35        21,9   22           

4 skift 36        22,5   23           

Kvoten * Vecko arbets tid 

= Talet man får skall avrundas uppåt 

25 Dagar 
40 tim 

= Kvot (0,625) 

Semesterlön 
Under semestern har man sin ordinarie lön samt ett 
semestertillägg. 
  

Det semestertillägget består av 2 delar, och summan 
av bägge tilläggen är din semesterlön och som skall 
delas med antalet semesterdagar som man har, 
 

Semestertillägg 1: 
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön för 
varje dag du har semester  

Semestertillägg 2: 
Det betalas ut nu i Juni och är 0,5% av dina OB och 
övriga ersättningar som du tjänade in under 
intjänandeåret.  

Löneförhandlingar 

Vår avsikt är att kunna presentera ett färdigt löne- 
förslag till klubbmötet den 4 juni. 

Koncernen 
Trots den stororder vi fått inom QPE är situationen 
inom koncernen och alla orter fortfarande allvarlig. 
 

Det förs kontinuerligt resonemang hur man skall 
komma till rätta med ekonomin, inom företaget. 
 

Koncernen signalerade nyligen att man undersöker 
möjligheten att sälja av den specialenhet som finns i 
Tyskland (VDM). 
 

Vi vet att det inte kommer att räcka med det, men vi 
följer noggrant utvecklingen vad som sker i företaget. 

Yrkeserfarenhet 

Ca 41 % 

Specialist  

2 % 

Bef inriktning 3 % 

Utbildning 

ca 22 % 

Samordnare 3 % 

Utveckling 2 %  Projekt 1 % 

Mångkunnighet 26 % 

Vi förhandlar om 
en ny IV-del  
enligt detta:  


