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Facklig utbildning 
Nu är det dags att anmäla sig till Medlemsutbildning 
som går av stapeln 22 januari 2018. 
 

Innehåll i kursen  
fackets historia, arbetsmarknadslagar,  
medlemskapets värde, försäkringar mm. 
 

Sista anmälan är 22 december till : 
 

Palle Hansen 47199  

Koncernens kvartals resultat 
Koncernen har nu visat sitt resultat före skatt på 
minus 230 miljoner kronor för det tredje kvartalet 
2017.  
 

Orsaken enligt företaget är på grund av lager och  
leverantörsproblem. 
 

Som jämförelse med våra svenska stålföretag ser det 
ut så här : 
 

 Sandvik 3.151 miljoner kronor 

 SSAB  1.089 miljoner kronor 

 Outokumpu – 230 miljoner kronor 

 
PERSONALSTIFTELSEN 

ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Höstterminen 2017. 
 
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och 
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors samt 
den som på högskolenivå utbildar sig inom  
områden lämpade för företagets verksamhet. 
 

Även barn som går på gymnasieskolans tekniska  
linjer är välkomna att söka.  
 

Ansökan skall vara inlämnad till JBK expedition  
senast fredag 8 december 2017.  

KLUBBMÖTE 
 

Måndag den 20 November 
P2  kl 14.30    

 

På dagordningen finns bl.a 
Aktuellt personal läge 
Händer i koncernen 
                                                             
Alla välkomna.   
   

För den som närvarar på sin fritid  
gäller  lön enligt utvecklingsavtalet 

IF Metallkortet 

Om du går in och söker på   
lomervarde.se/ifmetall 
Så kan du läsa vilka förmåner och 
rabatter du har med IF Metallkortet 
Det kan vara bra för dig att utnyttja den här rabatten 
när du ska köpa glasögon exempelvis. 

Fotbollsturnering 
Det kommer att genomföras en fotbollsturnering som 
heter Dif:s företagsfotboll.  
Det kommer att vara en heldag på  
Stora Halla lördagen 18 november. 
 

Den här turneringen riktar sig till bl.a till företag och 
dess anställda och tanken är att få ihop gänget på 
arbetsplatsen. 
  

Antal spelare per lag: max 10 st. 
Fotbollensturneringen startar 9.00 lördag förmiddag. 
Matchlängd: 1x15 minuter. 
Varje lag får låna in två licensierade spelare. 
 

Anmälningsavgiften på  2.500 kr per lag sponsrar  
personalföreningen med, under förutsättning att det är 
med spelare både från IF Metall och PTK i laget.  
 

Då ingår spel och tio T-shirts.  

Anmälan sker till  
 
 
 

leif.olssson@degerforsif.se 
pia.kihl@degerfrosif.se 

Trakasserier 
IF Metall vill öka medvetenheten kring trakasserier. 
Jämställdhetsutbildning har under de senaste åren 
genomförts för förtroendevalda, där materialet  
”Aha! Alla Har Ansvar” tagits fram 
 

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt lag att tillsätta 
en utredning om någon på arbetsplatsen blir utsatt för 
trakasserier.  
 
 
 

Nyanställning 
Outokumpu  nyanställer – HR-chefen i Avesta lättad: 
"Det var nästan sju svåra år innan det vände". 
 

I Degerfors så är beläggningen för läget låg. Men 
rekrytering av personal pågår. 


