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Engångsbelopp 
I årets avtal var vi överens att engångsbelopp på 
2.430 kr skulle betalas ut till lönen nu i Juni. 
 

Det var ett problem vid körningen av lönerna  
vilket innebär att dessa pengar inte fanns med  
på lönebeskedet och på lönen. 
 

Företaget gör nu en extra datakörning  
så att alla får sitt engångsbelopp den  
26 Juni. 
 

Engångsbeloppet är som vanligt konstruerat efter 
den arbetade tid man gjort.   

Räkna lön själv 
Vi har nu konstruerat en sida på jbk:s hemsida där 
man själv kan räkna ut sin lön. 

På Jbk hemsida finns alla nya lönedelar publicerade. 

Kräftfiske 
Det kommer även i år att arrangeras kräftfiske i 
Agsjön vid två tillfällen i år. 

23/8 och 6/9. kl. 15:00-21:00. 
 
I samband med kräftfisket bjuder Personalföreningen 
på korv, hamburgare, godis och dricka. 
 

Anmälan görs per post eller mail till Leif Grönberg, 
Fredrik Elg eller P-O Linder senast 2013-07-05.  

Kvartalsgenomgångar 
I början av juni kommer alla chefer och kontakt-
ombud att genomgå en utbildning i det nya  
lönesystemet.  
Det kommer då även att vara klart med en löne-
broschyr som kommer ut på alla arbetsplatser. 

Företaget skall nu bygga ett datasystem så man kan 
administrera och få fram nya lönepapper för alla  
personer, det beräknas vara klart under Oktober. 
 

Under hösten genomförs det kvartalsgenomgångar. 

Då kommer varje kontaktman att gå igenom med 
varje person hur lönen ser ut för varje person.  

26 

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt 
före semestern så vill vi passa på att 
önska alla en skön semester. 

Du har Reseskydd från JBK 
I den hemförsäkring som jbk har  
tecknat  för alla medlemmar  
ingår även ett reseskydd som 
innebär att du och din familj är 
försäkrade under resans första 
45 dagar.  

Försäkringen gäller i hela världen för stöld och vissa 
andra skador på ditt resgods. 
 

Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med 
dig på resan.  
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för 
de olika utlägg som du haft och kontakta sedan Johan 
så att du kan få ut ersättning från vår försäkring.  

JBK under semestern 
Eftersom det händer en hel del inom företaget har vi 
inom Jbk en bevakning på det. 
 

Om det sker saker inom koncernen så uppdaterar vi 
vår hemsida med information.  www.jbk.se 

Bemanningsläget 
Det kommer att ske några mindre förändringar med 
bemanningen inom Degerfors vilket gör att företaget 
kommer att sätt ut annonser på olika befattningar 
som behöver tillsättas. 
 

Annonserna kommer att sättas ut före semestern 
med relativt korta ansökningstider. 

Golden Times biljetter  
Torsdag 27 Juni är sista dagen vi säljer biljetter för 
Golden Times aktiviteten som är lördagen 29 juni. 
 

Varje biljett kostar 100 kr (max 2 biljetter/person) 

Biljetterna kan köpas på JBK  


