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Klubbstyrelsen och Företaget har överenskommit att
från 1:a januari så kommer vi att göra en förstärkning
på Metall sidan, under 3 månader Jan - Feb - Mars.
Det kommer att vara ordförande för
Långa produkter Lena Källman
som skall arbeta på heltid på Metalls
expedition under denna tid.

Vidare så kommer vi att tillsammans med företaget att
se över hur lönesystemet fungerar och försöka hitta
nya tillämpningar
Lena kommer vara med på kvartalsgenomgångarna
och tillse att alla personer har rätt lön och då
samtidigt
hjälpa
gruppordförandena
med
uppdateringarna.
Samtidigt med det så kommer det koncernfackliga
arbetet att vara intensivt under dessa månader vilket
kommer att innebära att Rasmus kommer att vara
borta en hel del .

UPPMÄRKSAMHET PÅ LEDIGHET UNDER HELGERNA
Det är viktigt för den som tänker ta ledigt under
helgerna och som inte har några sem.dagar eller
komp.ledighet att tillgå .
Om man har frånvaro under en period som innehåller
mer än 5 arbetsdagar då görs ett avdrag för samtliga
dagar under perioden (även Lö - Sö och helgdagar)
Komp och sem räknas som arbetad dag. Detta gäller
således bara den som använder obetalda dagar för
sin ledighet.
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Metallförbundet i Stockholm har nu tagit fram ett eget
datorpaket.
Medlemmar i Metall kan nu köpa en dator för 14500
kronor kontant och innehåller :
Dator:
Processor Intel Pentium 166
MHz
med
MMX-support,
arbetsminne 32 MB, grafikkort,
ljudkort, 16x speed CD-rom.
Lånet är på 13 000 kr Windows 95.
och skall betalas på
Bildskärm:
15
tum,
tre år.
strålningsskydd
TCO
95.
Månadskostnaden blir
Program: Works 4.0, Word 97
då cirka 420 kronor.
m fl.
3-års internet - Färgskrivare
Eftersom
Behöver man låna
pengar för att köpa
datorpaketet erbjuder
Sparbanken ett lån.

Orsaken till den utökningen är bl.a att
vi skall arbeta en hel del med
lönesystemet

Mån

12 December 1997

datorpaketet kostar
14.500 kronor så krävs det utöver lånet,en
kontantinsats på 1 500 kr.
Alla gruppordförande har informationsbrochyr om hela
paketet samt anmälningsblankett.

Vi passar på att
tacka företaget och
mässpersonalen för ett
utsökt JULBORD

Nya öppet tider för Metalls Avd 9 exp

osv

Ledig Komp Sem

Observera man kan inte blanda och pussla sina
ledighetsdagar hur som helst. ex
De dagar som är betalda samlas ihop och dras i
första hand,sedan kommer de obetalda dagarna och
är de dagarna mer än 5 då dras det för helgdagarna
under den perioden.
Om du är osäker kontakta din Gruppordförande

Tel 0586-404 11

Måndag

09.00-12.00
13,00-16,30

Onsdag

13,00-16,30

Vi vill önska alla

God Jul och
Gott nytt År

