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KLUBBMÖTE  
 

NOMINERINGSMÖTE 
 

MÅNDAG 29  Januari  
FOLKETS HUS A - SAL KL 17.30 

 
 
PÅ DAGORDNINGEN FINNS BL.A 

 
 Nominering av Ordförande 
 Nominering av 3 styrelse ledamöter 
 Nominering av 2 Suppleanter 
 Nominering av Revisorer + suppl 
 
 RAPPORTER BL.A  
 - Förhandlingsläget om Varslet 

Nomineringsmöte 
Inför årsmöten så skall det enligt Metalls stadgar vara ett 
nomineringsmöte och där skall det nomineras vilka som 
skall vara i Klubbstyrelsen och valen skall sedan ske på 
Årsmötet  styrelsen ser idag ut enligt nedan 

Där mandat tiden är slut enligt ovan så skall det på 
mötet nomineras personer på dessa uppdrag och 
förslag till detta kan lämnas till valberedningen  
Lennart Gustavsson                   Per-Erik Nordö    

Bengt-Göran Enerstad 

Ordförande Bjarne Rasmussen Mandat tiden slut 

Vice Ordf Johnny Berg Mandat tiden slut 

Kassör Franz Maretta 1 år kvar 

Ledamot Matti Kurrikka 1 år kvar 

Sekreterare Ejlif Jensen Mandat tiden slut 

Ledamot Ingvar Eriksson Går till ABB 

Ledamot Göran Ahl 1 år kvar 

Suppleant Kenneth Sjökvist Mandat tiden slut 

Suppleant Reino Mujo Mandat tiden slut 

Revisor Sten H Johansson Mandat tiden slut 

Revisor Mats Hjelm Mandat tiden slut 

Snittet för fackavgiften i Sverige är 1,9 % men vi som 
tillhör Avd 9 Kga-Dfs har en avgift på 1,7 % vilket är 
en av de lägsta i landet. 
Av de 1,7 % så får avdelningen 0,4 % och förbundet 
1,3 % och där används avgiften till följande: 
 
Så här används en 100-lapp i Medlemsavgift: 

Till Järnbruks klubben på Järnverket får vi i bidrag 
från Metalls avdelning  20 kr per medlem och en 
engångs summa på 500 kr vilket gör 14500 kr/år  
 
Vi har sedan förhandlat med företaget att våra 10 
olika grupper skall få från Avesta Sheffild 
 175 kr/år för varje medlem de har

(trivselpengar)  
 Skyddsprispengar till varje grupp per medlem 
 
Därutöver så har vi i olika förhandlingar lyckats få 
fram pengar från företaget vilket gjort att vi inom 
Järnbruks klubben ger bidrag till alla klubbar på ca 60 
- 90 kr beroende på klubbens storlek 

Lokal avgift,inkl centrala anslag 39 Kr 

Studier,Info,fritid,Metallarbetaren 11 kr 

Förhandlingar,arbetsmiljö,försäkringar 5 kr 

Central adm,hyror 6 kr 

A-Kassan 22 kr 

LO-avgift 6 kr 

Förbundsstyrelse,Kongress 2 

Internationellt fackligt arbete 1 kr 

Branchfrågor och utredningar 1 kr 

Konfliktfonden 7 kr 

ÄLDREAVLÖSNINGAR 
 

Vi  är  just nu i slutdisskussionerna angående 
äldreavlösningar och de ålders grupperna vi nu 
resonerar om är födda 35 - 36 - 37 - 38 
Det som ej ännu är klart är : 
 Tidpunkt för hemgång 
 Ersättningsnivåerna 
Men vi räknar med att ha informationsträff med  
alla berörda under nästa vecka. 


