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Valda på årsmötet 
På årsmötet valdes följande klubbstyrelse: 

Uppdrag Namn
Ordförande Bjarne Rasmussen
V-Ordf Anette Blom
Kassör Franz Maretta
Sekreterare Ann‐Sofie Larsson
Ledamot Jan Karlsson
Ledamot Stefan Öberg
Ledamot Palle Hansen

Suppleant David Fridholm
Suppleant Stefan Sääf

Kontaktombud 
På årsmötet valdes följande Kontaktombud: 

Avdelning Kontaktombud

Sliphall Witzen Tommy

Grovplåt Karlsson Jan Åke

Delning Öberg Stefan

Betlinjen Hansen Palle

Produktion/Uh Fridholm David

Terminal Karlsson Jan

Industri underhåll Sörensen Rolf

Kvalitetskontroll Heikkinen Jari

LP‐Produktion Berg Jonas

LP‐Underhåll Ljung Göran

Psc Nordic Sääf Stefan

Sommarjobb 
Under de senaste åren har företaget haft sommar-
jobb för ungdomar mellan 16-18 år som varit inne 
och gjort lättare arbeten inom industriområdet. 
 
I sommar kommer det inte ske att man tar in några 
för den här typen av jobb, och det beror på att vi inte 
har de resurserna för att genomföra det på ett kvali-
tativt bra sätt . Och att vi har fullt upp med omställ-
ningar för att klara av vår egen verksamhet. 

Koncernens resultat 
Förra veckan redovisade företaget  
2014 års resultat och vinsten före  
skatt blev -459 Milj euro. 
 

Det motsvarar i svenska kronor en  
förlust på ca -4.360 miljoner kr. 
.  
Eller ca -12 miljoner i förlust per dag 

Företagets internet 
När du surfar på internet inom företaget är det viktigt 
att du tänker på att det finns personer i koncernen 
som bara har som jobb att kontrollera hur du surfar. 
 

Koncernen har en massa kontrollprogram 
som övervakar allt du gör, du kan bland 
annat se det när du surfar, allt tar tre-fyra 
gånger så lång tid eftersom deras  
kontrollprogram skall hinna med att  
registrera vad du gör. 

Semesterdagar 
Om du har betalda semesterdagar kvar efter 31 mars, 
kommer de att överföras automatiskt till dina sparade 
semesterdagar. 
 
Enligt semesterlagen kan man spara 25 dagar. 
  

Men vi har ett avtal inom företaget som innebär att 
man kan spara max 40 dagar. 

Pensionsbesked 
I dagarna får alla ett orange pensions-
besked.  Det är en information om hur 
stor din teoretiska pension ser ut. 
 

Vill du ha hjälp kring beskedet kontakta Jbk. Kvartalsgenomgång 
Under mars genomförs det en genomgång på alla 
avdelningarna om alla personers löner. 
 

Då går igenom varje persons lön. 
Varje kontaktman har som uppgift 
att prata med alla medlemmar och 
stämma av lönesituationen. 
 

Underlaget av denna löneöversyn kommer att vara 
underlaget för de nya lönerna som skall träda ikraft 
1:a april 

Personal omställningar 
På grund av de pågående förhandlingarna inom PTK 
innebär det konsekvenser inom Metallområdet. 
 

Vi har i nu 3 vakanser som vi inte kan fylla upp på 
grund av det varsel som finns inom PTK. 
 

De förhandlingar som varit på Metallsidan är mindre 
förändringar på bemanningsplanerna inom VP, men 
kommer att innebära på några avdelningar följande: 
 

Omstruktureringar på några skiftlag 
4-skift på vissa befattningar 
Blir mindre person omflyttningar 
Tomma skift i 5-skiftdrift 
 

Det är viktigt är att ska någon flyttas så ska det alltid 
ske en förhandling om detta och följa det regelverk 
som finns. 


