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Sociala fonden 
De personer som har kvitton kvar för 2020 och vill ha 
ersättning för dessa måste lämna in dem senast 
 

Tisdag 12 januari 2021 
 

Därefter kan man inte begära ersättning  
för 2020 års kvitton. 

Årsmötet 
På grund av focus på förhandlingar  så 
kommer denna information lite sent.  
 

Vi kommer inte att kunna ha ett vanligt årsmöte men 
vi måste genomföra valen och beslut . 
Verksamhetsberättelser och annan information 
kommer att finnas att få när du kommer till expedition. 
 

I år genomförs valen med valurna vid JBK´s  
expedition, man prickas av och lägger  sin röst i den 
slutna låda. 
Våra revisorer öppnar lådan och räknar rösterna. 
 

Dags att nominera 
Inför årsmötet är det dags att nominera . 
Nomineringstiden är till och med lunch 15 januari 
2021. 
 

Alla med X framför är det val på. 
För 2020 var nedanstående personer valda: 

Nomineringslappar finns på JBK´s expedition. 

Våra kontaktombud som är valda på 1 år. 
De övriga uppdragen som vi väljer till är dessa.  
 

Om du har frågor på vilken som är på vilken post 
finns denna information på JBK och hemsidan. 
Valberedningen består av Joakim Berg, Carola  
Johansson och Bengt-Göran Lavefjäll.  

Juristförsäkringen 
På grund av efterfrågan ställt emot  
utnyttjande av juristförsäkringen så har 
Folksam höjt premien från 25,50 kronor till 40 kronor 
per individ. Ökningen omfattar alla inte enbart oss. 
 

På grund av premiehöjning måste vi fatta ett nytt  
beslut på årsmötet. Frågor  på detta hänvisas till JBK. 
  
Det kommer finnas val på behålla eller säga upp. 
 

Varselförhandlingar 
Vi har nu klara med förhandlingarna. 
. 

Det blev ett betydlig lägre antal uppsagda än det 
varslade antalet.  
 

Det kommer ske förflyttningar mellan avdelningar.  
 

Från Långa Produkter är det en operatör som  
kommer att gå till QPE. 
 

Vi är överens med företaget att de denna vecka ska 
få informera de berörda personer.  
 

I slutet av denna vecka kommer ett nytt metallaktuellt 
med mera detaljer. 
 


