
Hedersmedlemskap 
Den som utses till hedersmedlem får en  
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension. 
 

Om någon har eller vet om någon som haft fackliga 
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i 
IF Metall. 
Hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det. 
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ÅRSMÖTE 
 

Måndagen den 26 Februari  
 kl 14.30   P2 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
Folksam 
                                                        

Alla välkomna.   

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

Tof utbetalning 
Enligt avtalet vi har med företaget ska 
överskjutande Tof betalas ut i februari.  
 

Utbetalning av kvitton  
De personer som har kvitton 
kvar för 2017 eller tidigare  
kan slänga dem.  
 

Sista utbetalningen för den tiden var: 
  

  Fredag 12 Januari 2018. 

Koncernens bokslut 
Företagets VD anser att 2017 var ett framgångsrikt år. 
Man presenterar företagets bokslut i termer av ett 
EBITDA-resultat på 631 miljoner euro för helåret 2017, 
och med 82 miljoner euro för fjärde kvartalet 2017.  
 

Däremot skriver börsanalytiker både i Sverige och i 
Europa att Koncernen redovisar ett nollresultat för det 
4:e kvartalet, de ser på det finansiella resultatet som 
alla andra företag redovisar. 
 

Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på ett  
resultat före skatt om 49,5 miljoner euro, och på  
årsbasis blev det underliggande rörelseresultatet  
30 miljoner euro, att jämföra med det väntade 73,6 
miljoner. 
 

Vi ser skillnader i hur man 
presenterar resultatet i företaget. 
 

Kontrolluppgifter från företaget 
Vi har i år fått två kontrolluppgifter från företaget. 
Det första vi fick var endast för 11 månader sen kom 
det ett extra för decembermånad.  
 

Detta på grund av byte av löne-
administratör. 
 

Ålders struktur 

Medelåldern är nu 48 år och under de närmaste fem 
åren kommer vi i Degerfors att ha 48 personer som 
går i ålderspension.  

Åldersfördelningen idag är denna 

 

Tävling 
Vi har en tävling där vi lottar ut tre matkorgar bland de 
som sänt in rätt svar till JBK. 
 

Ditt svar ska vara inne till JBK  
senast 22 februari. 

 
Dragning bland vinnarna och Prisutdelning  
kommer att ske på Årsmötet 26 februari. 

 
 

Fråga1 
Jag fyllde 12 år igår. Nästa år fyller jag 14 år. När fyller 
jag år? 
 
 

Fråga 2 
Ju mer man fyller mig desto lättare blir jag. Vad kan 
det vara?  
 
 

Fråga 3 
När säger amerikanerna god natt? 
 
 

Fråga 4 
På vilken väg går man tillbaka, men kommer ändå när-
mare målet? 
 
 

Fråga 5 
Det första används i nästan varje maträtt, det andra 
släcker törsten, det hela finns vid stranden. Vad är 
det?  
 
 

Fråga 6 
Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv? 
 
 

Fråga 7 
Vad är det som är stort hos Tummeliten och litet hos 
Goliat? 
 
 

Fråga 8 
Hur mycket är dubbelt av hälften av 465?  
 


