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ÅRSMÖTE 
 

Måndagen den 26 Februari  
 kl 14.30   P2 

 

På dagordningen bl.a 
Årsmötesval till JBK  
Aktuellt läge  
Folksam 

Kompensations konto 
Enligt avtal får man inte ha mer än 160 
timmar komp timmar innestående. 
 

När företaget bytte löneadministratör 
blev det en miss i systemet så det finns ett antal som 
har fler än 160 timmar.  
 

De som hade överskjutande timmar sista januari  
kommer att få de utbetalade på februarilönen. 

Återbäring från Folksam 

Från och med 1 januari så har premien 
för sjuk och efterlevande sänkts med 
13kr/månad. Inga förändringar i  
försäkringen har skett. 

Omvärlden 
Rejäla importtullar på stål och aluminium föreslås i 
USA. EU rustar för metallkrig med Trump. 
I april väntas USA besluta om höjningar av de globala  
importtullar på stål och aluminium med minst 24  
procent 
Syftet är att förslagen ska höja kapacitetsutnyttjandet i 
den amerikanska stålindustrin från dagens 73 till 80 
procent.  
 

I fredags höjde SSAB priset på grovplåt med 50 dollar 
per ton. 
Det innebär att stålbolaget har höjt priset vid sex  
tillfällen sedan oktober, med sammanlagt 280 dollar 
per ton. 

IF Metall-SM i bowling 
 

Det är dags för IF Metall-SM i bowling.  
08 maj - 24 maj 

Det kommer att avgöras i Hedemora vid flera 
speltillfällen under maj.  
 

De tidigare åren har vi haft lag från  
järnverket som alltid haft topp placeringar 
 

Anmälningsblanketter och mer info finns på Jbk. 
 

Om vi även i år får ihop ett lag på järnverket står Jbk 
för alla avgifter mm. 

Pension 
Vi har i vårt avtal en rätt till en professionell  
pensionsinformation innan man skall gå i  
pension. 
 

Om man har bestämt sig för att gå antingen i  
hel- eller deltidspensionering skall företaget anlita  
utomstående professionell expert och företagets står 
för denna kostnad.  
 

Men du måste begära detta. Du har rätten att erhålla 
den här pensionsinformationen en gång under din  
anställning. 
 

Är du däremot osäker och vill ha reda på hur en  
pensionering skulle bli för dig, då rekommenderar  
vi att du utnyttjar vårt Folksam avtal, där du får en  
kostnadsfri genomgång vad det innebär. 

Halvårsgenomgång 
Halvårsgenomgångarna har startat och ska vara klara 
i mars. 
 

Kontaktman har som uppgift att prata 
med sina medlemmar och stämma av 
lönesituationen. 
 

Underlaget av denna löneöversyn kommer att vara 
underlaget för de nya lönerna som skall träda ikraft 
1:a april. 

Bussresa till Säfsen 
Fritidskommittén på IF Metall avdelning 19 
bjuder alla medlemmar med familj på  
bussresa till Säfsen lördag den 10 mars.  
 

Sista anmälan 23/2 
 

Till avdelningen på telefon  
0586-72 11 80 
 

Först till kvarn gäller! 
 

Avdelningen står för korv, kaffe, festis och lite annat 
gott till barnen. 

Semestern 
Inget klart än gällande semesterperioden 2018. 
Företaget håller på att kolla över olika alternativ för att 
kunna få till så kort stopp som möjligt i Varmplåt. 
 

Långa produkter är även de inne på att få till ett så 
effektivt stopp som möjligt så de håller på att se över 
olika alternativ. 
 

PSC-Nordic kommer att köra likvärdigt som tidigare år. 
 

Men inget är ännu förhandlat gällande semestern. 

Sommarbarn 

Diskussioner gällande sommarbarn förekommer men 
vi har ännu inte kommit till något beslut med 
företaget gällande sommarbarn. 


