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

För 2015 var nedanstående personer valda. 
Till årsmötet  är det de som har ett kryss framför sig 
som skall nomineras. 

   
   
 
 

Dessa är kontakt-
ombuden som är 
valda nu. 
 
Har du förslag till  
förändringar till  
klubbstyrelse eller  
kontaktombud  
kontakta då 
valberedningen. 
De 
 
 
 
 
 
 
Kl 
 

 
 
 

Uppdrag Tidigare valda Avdelning

x Ordförande Bjarne Rasmussen Jbk

x V-Ordf Anette Blom Jbk
Kassör Franz Maretta LP‐produktion
Sekreterare Ann‐Sofie Larsson jbk
Ledamot Jan Karlsson Grovplåt

x Ledamot Stefan Öberg Delning

x Ledamot Palle  Hansen Betlinje

x Suppleant David Fridholm Betlinje

x Suppleant Stefan Sääf PSC‐Nordic

x Revisor Bergkvist Sabina LP‐produktion

x Revisor Heikkinen Jari Provberedning

x Revisor suppleant Sandelin Kent Åke Betlinje

x Revisor suppleant Finn Hansen Betlinje
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Ny budget 
Varmplåt har nu fått en helt ny budget  
som innebär att vi ska utöka det valsade 
tonnaget från 85 000 ton till 102000 ton. 
 
Det  kommer inte att innebära någon utökning av  
bemanningen  på grund av att  utökningen av budgeten 
ska vara standardmaterial. 
 
De tidigare planerade neddragningarna i bemannings-
planerna kommer att genomföras under våren och det 
sker utan varsel. 

Däremot är inriktningen att Manpower sakta kommer 
att fasas ut under våren. 

ÅRSMÖTE 
 

Onsdagen den 16 Februari  
 kl 14.30   Tunet Folkets Hus 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
 Inför årets löneavtal 
                                                             
Alla välkomna.   
   

För den som närvarar på sin fritid gäller  
1 tim lön enl utvecklingsavtalet 

Avdelning Tidigare valda
Sliphallen Witzen Tommy
Grovplåt Karlsson Jan 
Betlinjen Palle Hansen
Delningen Öberg Stefan
Höglagret Karlsson Jan
Terminalen Annika Dahlström
Provverkstaden Heikkinen Jari

Ind.underhåll vakant
LP-Produktion Berg Jonas
LP-Underhåll Ljung Göran

PSC Nordic Sääf Stefan

JBK valberedning 
De som är valda till klubbens 
valberedning är: 

- Kenneth Wass Stainless,  
- Jan Karlsson Grovplåt 
- Jan Karlsson Höglagret 

Lönebesked Januari 
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där företaget 
avsätter 4% av din lön till din LP-pension. 
 

På årets första lönebesked skall företaget redovisa för 
dig hur mycket man skall sätta in på din LP för 2015 
 

Vi som har kollektivavtal har dessutom en LO-SAF 
pension Företaget avsätter där 4,5 % av din lön till en 
avtalspension.  
 

Du får under våren ett besked från FORA där du kan 
se att man verkligen satt in dina pengar. 
 
 
 

 För den som jobbat 5-skift under 2015 och ligger på   
 snittlön, innebär avtalen detta till din pension. 
 
Livstidspremie     = 15 360 kr 
LO-SAF pension = 17 280 kr 

32 640kr 

50 åringar 
Under 2016 är det 14 medlemmar som  
fyller 50 år. 
 

Vi har från klubben principen att vi  
uppvaktar de som fyller 50 år.  
Varje kontaktman överlämnar då en  
speciell JBK vas samt blomstercheckar.  


