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Information från Metalls klubbmöte
Övertiden inom Järnverket
Krav har framförts till Metall att man skall stoppa
övertiden och försöka få nyanställningar istället.
På mötet så presenterades en undersökning om hur
övertiden egentligen ligger till.
Övertid - Komp omvandlat till antal människor

Betald
Övertid

Uttaget i
Ledighet

Effektiv
Övertid

Januari

17

16

1

Februari

19

10

9

Mars

20

13

7

April

17

15

2

Maj

13

16

-3

Juni

23

16

7

Juli

5

14

-9

Augusti

7

14

-7

Slutsatsen är att den övertid som görs tas ut som
komptid vilket möjliggör för många medlemmar att man
kan ta ut ledigheter för olika saker
( bilbesiktning långledigheter ta hand om barn mm)
Mötet var överens om att vi inte skall
lägga in
begränsningar för övertid och kompledighet på grund av
att det drabbar bara medlemmarna själva och det skapar
inte några nya jobb eller sätter tryck på företaget...

Administrations bidrag Metall
Mötet hade en disskussion om de nya bidragen som vi
inom JBK ger till grupperna och vad som händer med de
pengar som olika klubbar inte tar ut
De nya reglerna som vi har infört är att vi höjer bidragen
från 20 kr till ca 60 - 80 kr och att bidragen kan nu
användas på det sätt grupperna själva beslutar om.
Nu när klubbarna vet vad de får under året är det viktigt
att man planerar sin ekonomi på rätt sätt vilket tidigare
har varit svårt.
De bidrag som inte används går till Metalls aktiviteter
som ex Folkfester fotbolls turneringar kvalresor mm

På mötet informerades det kort angående den
utredning som finns angående Stålverket och
Långa produkter
Och att all personal inom Ämnesenheten och
Långa produkter kommer att kallas till en
grundläggande information om utredningen den
10 och 11 Oktober och där en av våra
löntagarkonsulter Mickael Camitz kommer att
vara med och informera.

Elev utbyte England -Sverige
Mötet tog beslut om att försöka skapa ett utbyte mellan
skolelever i Sheffield och Degerfors och att Metall skall
försöka skapa förutsättningar för ett sådant möte.

Närings livs debatt
Mötet beslöt att Metall skall försöka att bjuda in
representanter från alla politiska partier och få
igång en disskussion om vad de gör för att skapa
nya jobb i Degerfors.
Orsaken är den att nu har det gått över ett år
sedan inriktnings beslutet togs.

Premien
Provperioderna för premierna går ut den sista
September vilket innebär att
nya förhandlingar om
premierna för VP - ÄE -LP kommer att påbörjas och
respektive ordförande är med i dessa förhandlingar.
De nya premierna skall gälla från den 1 Oktober.
Hur dessa förhandligar
klubbordförande

avlöper

kontakta

din

