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Nya styrelsen 
JBK´s nya styrelse sen årsmötet 2019. 

Utlottning av DIF entré biljetter 
Personalföreningen har fått 40 fribiljetter till 
valfri DIF hemma match.  
 

För att vara med i utlottningen av dessa 
måste man: höra av sig till JBK och att man är medlem 
i personalföreningen. 

Karlskoga Motorsportsvecka 24 
Medlemmar i IF Metall får rabatt på 
”motorpass” som gäller hela veckan.  
Ta med medlemskortet till  
turistinformationen i Karlskoga. 
 

Som medlem betalar du endast 
200kr/st  ordinarie pris är 395kr/ st. 
Max fem pass per medlem. 

Våra släpkärror 
Vi har nu sommardäck på våra kärror.  
 

Nu finns även vedklyv på kärra för utlåning. 

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Vårterminen 2019. 
 

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 torsdag 7 juni.  

Medlemskap i IF Metall 
Om man går i pension innan 65 års ålder måste man 
ansöka om pensionärsmedlemskap. 
Om man däremot arbetar fram till 65 år så kommer 
man två månader innan 65 årsdagen få ett brev från 
avdelningen.  
Det är viktigt att man hör av sig till avdelningen, man 
har rabatter på försäkringar mm och så får man  
billigare medlemsavgift. 

 
 
 

Hästmässan i Karlskoga  
25 maj är det hästmässa , då bjuder avdelning 19 
medlemmarna med familj på inträdet. 
 

Plats: Nobelhallsparkeringen. 
 

Anmälan senast 15 maj till  
avdelning 19´s expedition 
0586-72 11 80. 
 

Lönerevision 
I april kommer vi påbörja löneförhandlingar.  
Avtalet säger att löneökningen är snittlönen x  2%. 
Snittlönen för mars var 29 901 kr. 
När halvårsgenomgången blir klar vet vi april månads 
utfall och då kan vi påbörja förhandling. 

Kolla din Avtalspension 
Eftersom vi har kollektivavtal ska företaget avsätta 
extra pengar till din pension, de är baserad på din  
inkomst.  
 

Du kan nu kolla om du fått rätt avtalspension insatt av 
företaget.  Årsinkomst du fick för 2018 ska företaget 
sätta av till pensionsförsäkring till dig: 
 
Livstidspremie LP  = 4,2 %  
SAF-LO pension = 4,3 % 

 
Exempel: 

Ledighet 1 Maj 
I år inträffar valborgsmässoafton på en tisdag och 
första Maj på en onsdag. 
 

I arbetstidsschemat är det storhelg från tisdag kväll 22 
till onsdag 22.  
Samtliga är lediga utom de som arbetar kontinuerligt.  


