
Dags att Nominera  
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse  
och kontaktombud på varje avdelning. 
För 2016 var nedanstående personer valda. 
Till årsmötet  är det de som har ett kryss framför sig 
som skall nomineras och väljas.       
 

 
Detta är kontakt-
ombuden som är 
valda nu. 
 
Har du förslag till  
förändringar till  
klubbstyrelse eller  
kontaktombud  
kontakta då 
valberedningen. 
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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    WWW.JBK.SE  Nr 01 02 Januari 2017 

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 

JBK valberedning 
De som är valda till klubbens 
valberedning är: 
 

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

4-skift Grovplåt 
Företaget har informerat att man har för avsikt att gå 
från 5-skift ned till 4-skift i grovplåt ,och att underhåll 
ska gå från dagtid till kontinuerlig dagtid. 
 

Inga beslut är ännu tagna men vi Jbk har betonat att 
företaget snarast ska informera alla vad företagets vill 
göra. 

Det som framkom vid informationen är att Jbk vill ha 
en riskanalys angående måltidsuppehåll. 
 

Företaget anser att man ska köra verksamheten utan 
att driften ska ha ett gemensamt måltidsuppehåll, vi 
får inte ihop deras tankesätt att köra med reserver, 
men det får utredas. 
 

Vidare ska det tas fram skiftscheman för de två olika 
skiftgångarna som ska införas. 

Semesterdagar 
Företagets information på intranätet om ändringar 
angående semesterdagar stämmer inte för oss  
metallare. 
 

Vi har en egen uppgörelse i 
Degerfors om sparade  
semesterdagar än inom övriga 
koncernen. 
 

Vår uppgörelse innebär att den som har mer än 25 
sparade semesterdagar kan välja att överskjutande 
dagar betalas ut i pengar eller betalas in på LP kon-
tot. 
 

Din chef kommer att fråga dig hur du vill göra med 

Uppdrag Tidigare valda Avdelning

Ordförande Bjarne Rasmussen Jbk
V-Ordf Anette Blom Jbk

x Kassör Franz Maretta LP-produktion
x Sekreterare Ann-Sofie Larsson jbk
x Ledamot Jan Karlsson LP-produktion

Ledamot Stefan Öberg Delning
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

Avdelning Tidigare valda
Sliphallen Witzen Tommy
Grovplåt Karlsson Jan-Åke
Betlinjen Palle Hansen
Delningen Öberg Stefan
Höglagret Karlsson Jan
Terminalen Annika Dahlström
Provverkstaden Heikkinen Jari
Ind.underhåll vakant (A.Bloom)
LP-Produktion Berg Jonas
LP-Underhåll Ljung Göran
PSC Nordic Glenn Larsson

Sociala fonden 
De personer som har kvitton för tand-
läkare som är för 2016, och som vill 
ha ut ersättning för dessa på årets 
regelverk. 
 
 Sista dag för att få ersättningen : 
       Fredag 13 Januari. 
 

Därefter kan man inte begära ersättning för dessa. 


