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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Tisdag 19 oktober . Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Måndag 18 oktober. 

Personalföreningen 
Företaget ser över vilka medel som delas ut i personal-
föreningen. De vill att det ska vara lika på alla Sverige 
enheter.  
Förslaget som företaget lagt fram är: 
 

 500 kronor till personalföreningen (idag ca 250 
kronor) som företaget ger personalföreningen. 

 500 kronor som ligger hos avdelningscheferna 
som de ska göra något trivsamt med sin  

 personal. 
 2 500 kronor till friskhetspeng (du ansöker hos 

företaget för ex massage eller startavgift till  
 vasaloppet). 
 
Gymmen ser de också över, ska fortsättningsvis vara 
kvar men hur det ska skötas mm inget svar idag. 
 

Summan till personalföreningen idag  är ca 750 kronor. 
 

Historiskt kommer de pengar från olika löneavstående, 
skyddspengar, företaget mm genom som är bundna i 
ett lokalt avtal. 
 

Nu vill företaget säga upp vårt lokala avtal, med detta 
kommer det att ske en del förändringar. 
 

Från att idag få ca 750 kronor till att få 500 kronor/
medlem (IF Metallare och tjänstemän) . 
 

Detta medverka till att vi måste se över vilka aktiviteter 
och sponsringar vi kan fortsätta med. 
 
Vi har börjat och kommer att fortsätta att diskutera de 
pengar som vi gemensamt med företaget tidigare har 
avstått. Återkommer när vi gemensamt kommit fram till 
vad de ska användas till. 
 
  

JBK´s hemsida 
Inom  kort kommer hemsidan inte se 
ut som tidigare, det beror på att vi 
kommer att få igång den mobilanpas-
sade hemsidan. 
 

Översyn av bokningssystemet av personalföreningens 
saker kommer att ske samtidigt. 

Händer i Degerfors 

Orderböcker och leveranser är positiva på våra affärs-
områden. Rekord på en del avdelningar mm. Problem 
med att få material till orten.  
 

Företaget bemannar inte upp, övertid förekommer men 
inte i så hög utsträckning som tidigare, man har inne 
bemanningsföretag, vi har medlemmar som fortfarande 
hänger kvar på olika anställningsformer istället för att 
tillsvidareanställa dem.  
 

MEDLEMSMÖTE 
 

Vi kommer inom snar framtid och med kort 
varsel att kalla till ett medlemsmöte 

 

 
På dagordningen finns bl.a 
Personalföreningen 
Händer i koncernen/företaget 
                                                             
Alla välkomna.     

 
 

För den som närvarar på sin fritid  
gäller  lön enligt utvecklingsavtalet 

Skoinlägg 
Om du är i behov av skoinlägg som 
Stisse tidigare hjälpte till med så ska du 
kontakta din närmaste chef som i sin tur 
kontaktar Feelgood. 

Skyddsarbete 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för  
arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att  
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  
 

Det finns också regler om samverkan mellan  
arbetsgivare och arbetstagare, arbetsmiljö börjar med 
mig. 
 

Vi måste börja se arbetsmiljö som ett hjälpmedel till att 
få ett hälsosammare pensionärsliv. Vi läser och hör om 
allt fler som inte får pengar från försäkringskassan, en 
del av dem har arbetsrelaterade sjukdomar.  
Genom att jag som individ gör något åt arbetsmiljön/
förbättringar på min arbetsplats leder till att jag och de 
kring mig bygger en bättre arbetsmiljö som i sin tur kan 
leda till att färre behöver sluta arbeta pga sin hälsa. 
 

Klubben JBK har idag 50 skyddsombud men det är inte 
enbart de som ska påverka din arbetsmiljö utan det är 
vi tillsammans som ska förbättra den. 
 

Skyddsombudens dag är 27 oktober det är en av våra 


