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Metall har kongress 19 - 22 Maj nästa år
OMBUD

Det är dax att nominera vilka som skall vara
kongressombud Metall:s avdelning har 5 platser till
Kongressen

Alla nominerings förslag kan lämnas till Lennart
”Kula” Gustavsson på Mekverkstaden som är
Järnbruks klubbens valberednings ordförande.
Vi kommer under December att ha ett klubbmöte där
vi skall nominera till Avdelningen
MOTIONER
Motioner till kongressen skall vara insänt till Metalls
avdelning senast den 30/12
Om det är någon som vill ha hjälp med att skriva och
författa en motion så hjälper vi gärna till.

NOMINERINGAR TILL
JBK:s STYRELSE
Under December månad så kommer vi att ha ett
nomineringsmöte för olika uppdrag inom Metall i
Järnverket.
I styrelsen så är det följande personer som står i tur att
avgå eller omväljas:
Franz Maretta

ÄE

Kassör

Mauri Suukuvaara

ÄE

Ordinarie ledamot

Kenneth Sjökvist

ÄE

Ordinarie ledamot

Vakant

ÄE

Ordinarie ledamot

Göran Ahl

VP

1:e Suppleant

Matti Kurrikka

ÄE

2:a Suppleant

Mats Hjelm

ÄE

Revisor

Sten H Johansson

ÄE

Revisor

Övriga i styrelsen som har ett år kvar är :
Bjarne Rasmussen
Metall

Johnny Berg
Metall

Ejlif Jensen
Metall

Enhet

Oktober

Under året

Varmplåt

1 167 kr

9 274 kr

Ämnes enheten

1 115 kr

9 341 kr

Långa Produkter

1 569 kr

10 210 kr

Återställar
proposition
Leif ”Blomman” Blomberg har lagt fram
ett regeringsförslag att reglerna inom LAS om
visstids - provanställning samt reglerna om
turordning för uppsägning återställs till vad som
gällde innan den borgliga regeringen ändrade dom.
Detsamma gäller vetorättsreglerna inom MBL.

SEMESTER
1995
Företaget har börjat signalera om att man vill ha
förhandlingar angående hur semestern nästa år skall
förläggas.
Företaget har ännu inte lagt något förslag om hur det
skall se ut men enligt vad vi inom Metall erfar så
handlar det om att man skall försöka ha produktion
vissa veckor under semestern.

Vi återkommer med
mer information när
företaget har bestämt
sig om vad man vill.

