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INFO möten 
Den nya koncernchefen Roeland Baan kommer på  
besök till järnverket den 27 januari. 
 

Tanken som företaget har är att han skall presentera 
sig själv och du kan även ställa frågor. 
 

Det genomförs därför tre olika möten som alla anställda 
kan gå på och mötena hålls i P2.  

ÅRSMÖTE 
 

Tisdagen 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 

JBK valberedning 
Inför årsmötet skall det nomineras till 
klubbstyrelsen och kontaktombud. 
 
Har du förslag kan du skriva ned 
dem och stoppa det i ett kuvert och 
skriv adress Jbk valberedningen.   
 
De som är valda till klubbens valberedning är: 
Kenneth Wass Stainless,   Jan Karlsson Grovplåt 
                        Jan Karlsson Höglagret 

Specialutbildning 55+ 
Vad händer när jag blir pensionär?   
Vad skall jag tänka på i god tid? 
 

Det är frågor som blir besvarade på en  
skräddarsydd utbildning som tar upp  
viktiga och aktuella ämnen för den som är 55 år och 
äldre. Utbildningen heter Medlem 55+.  
 

Utbildningen går av stapeln den 22-24 februari i 
Karlskoga.  
 

Det kommer även att genomföras en utbildning i maj. 
Anmäl dig till Anette 47 365 

Bemanningsplaner 
Under våren kommer det att ske mindre förändringar i 
våra bemanningsplaner.  
 

Och troligtvis blir det vakanser, dvs 
lediga jobb på olika avdelningar.  
 

Vi är överens med företaget att alla 
lediga jobb kommer att annonseras 
ut på intranätet. 

Koncernen 
Vad vi erfar kommer företaget att genomföra olika  
kostnadsneddragningar på de olika orterna. 
 

På orten Avesta har man presenterat att det blir någon 
typ av neddragningar och det sker kontrollerat via 
äldreavlösningar. 
 

För Degerfors orten finns det vad vi vet ännu inga  
sådana planer, vi hade en genomgång bemanningen i 
höstas. 
 

Mer information sker på klubbmötet 16 Februari 

Ålders struktur 
Medelåldern är nu 49 år och under de närmaste fem 
åren kommer vi i Degerfors att ha 57 personer som går 
i ålderspension.  
 

Åldersfördelningen idag är denna 

Det finns idag inga diskussioner att göra riktade 
pensionsavgångar. 

60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år

15   15   7   11   4   3   1   1  

Tandläkare ersättning 
Vi har i klubbstyrelsen beslutat att  
ersättningen för tandläkare under  
2016 skall vara oförändrad. 
 
Det innebär: 
 

Du kan max få tillbaka under  
kalenderåret = 6.500 kr  
 

Ersättning per kvitto = 70 % av det du betalat. 
 

 
För besök som du gör i sjukvården samt receptkvitto 
får du tillbaka 100 kr/kvitto. 

Skiftgångar  
Vi går olika skiftgångar inom  
företaget och så här ser grundläget  
ut just nu för alla 402 medlemmar.  
 
Det finns en hel del olika varianter 
som kontinuerlig dag osv. 

Skiftgång Antal

Dag 87     

2‐skift 60     

3‐skift 39     

4‐skift 4       

5‐skift 212  

Antal 402  


