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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Måndag 21 november . Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Fredag 18 november. 

Händer i företagen 
dflklkglakglk 
 
 
 

 

Medlemsfråga. 
Vi på JBK fick frågan från medlemmar ang 
Plustidskonto som syns på era lönespicifikationer. 
Plustidskonto är den tiden man har jobbat in och skall 
nytjas vid behov som företaget styr över. I samråd med 
facket . 

JBK Ung: 
Arrangerade en aktivitet för unga skyddsombud,  
för att stärka deras  
roll som förtroendevald. 
Under dagen blev det 
försäkringsinformation och 
utbyte av erfarenheter i 
skyddsfrågor. Dagen 
avslutades det med 
bowling. 

 

JBK Julskinka 
Utdelning av presentkortet till julskinkan 
kommer att ske mellan: 
12 - 22 december  
 
Hämtas personligen på JBK expedition  
 

SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN  
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 24 DEC  

Samtidigt får du 2023 års kalender från 
Degerfors Fotoklubb. Kalendern är en 
julklapp från personalföreningen. 
 

JBK kommer bjuda då ävenbjuda på glögg och 
pepparkakor. 

Arbetsmiljö 
Alla anställda kan/ska vara med och påverka sin 
arbetsmiljö. Man påverkar sin arbetsmiljö genom sitt 
beteende och engangemang geomom att deltaga och 
rapportera i exempelvis MIA. 
Alla är sitt eget skyddsombud, säkerhet börjar med dig. 

Missa inga medlemserbudanden  
Ditt medlemskort, IF Metallskortet , är laddat med 
förmåner. Ta del av rabatter på resor, kläder, tjänster 
och mycket annat.  
Erbjudandena är kopplade 
till ditt medlemskort, 
medlemskortet tas fram i 
samarbete med LO. 
På sajten lomervärde.se kan 
du enkelt leta bland alla 
förmåner som 
medlemskapet ger dig. 

Förändringar i Medlems– olycksfallsförsäkringen 
Från årskiftet halveras karenstiden för att ansöka om 
ersättning för ärr och medicinsk invaliditet.  
 

Med dagens regelverk måste man vänta minst två år 
efter avslutad behandling innan man kan ansöka om 
ersättning för invliditet eller bestående ärr. 
 

Från årskiftet sänks ”karenstiden” till ett år, gäller för 
skador som inträffar från den 1 januari 2023 

      
 

                    JBK  
ÖNSKA  ALLA   

  GOD JUL OCH  
    ETT  GOTT NYTT ÅR 

Nytt Instagram 
Då vi fick problem med det  
förra instagramkonto så blev  
vi tvungna skaffa ett nytt. Följ oss på  
Instagram @JBKDEGERFORS 

Kongress 2022  
 
 
Ann-Sofie Larsson fick fortsatt 
förtroende som ersättarledamot i 
förbundsstyrelsen. 


