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Förbundets kongress äger rum i Stockholm - Maj 99.
Till kongressen ska det väljas 300 ombud och lika
många suppleanter efter den valkretsindelning som
förbundsstyrelsen fastställt.
Alla medlemmar i förbundet har rätt att delta i valet.
Avd 9 är en egen valkrets vilket innebär att de har rätt
att nominera och välja fem ordinarie och fem
ersättare.
Nominering och val av ombud
Förslag av kandidater skickas skriftligen till avd 9 eller
nomineras på ordinarie representantskapsmöte som
genomförs i Hällefors den 11 November 1998.
Val av ombud genomförs på represenantskapsmötet i
Karlskoga den 14 Januari 1999.

Varje medlem har motionsrätt till kongressen.
Alla motioner ska behandlas av avdelningsstyrelsen.
Avslår avdelningen en enskild motion ska den sändas
till förbundsstyrelsen om medlemmen eller klubben
särskilt begär detta.

21 Oktober 1998

Ledningen för VP har haft en MBL-information om att
man skall genomföra en utredning om underhållet
inom Varmvalsad plåt.
Det ledningen vill göra är att man tillsammans med
sin underhållspersonal skall få fram en bild över hur
man skall ha med sitt underhåll i framtiden.
Målet för ledningen är : Bättre och billigare underhåll
Idag upplever företaget att man har 3 sorters
underhåll
 Eget underhåll ( med 28 pers)
 ABB underhåll ( kostar många milj)
 Köper externt ( kostar många milj)
Vecka 42

Information

Vecka 44 - 45

Startar utredningen

Vecka 46 - 47

Utvärdering

Vecka 48 - 49

Ta beslut

Tidplanen
som
företaget
informerat
oss om är :

Det innebär att ledningen inom Varmplåt kommer att
presentera hur man vill ha sitt underhåll i slutet av
November. ( vecka 48 - 49)

Avdelningsstyrelsen har beslutat om sista dagen för
inlämnande av motioner till den 18 november 1998.

Att skriva motioner
Varje motion ska behandla endast en fråga.
Berör motionen olika sakområden är det bättre att
dela upp den i flera motioner.
VI HJÄLPER SJÄLVKLART TILL MED FORMULERING OCH
UTSKRIFT OM NÅGON SÅ ÖNSKAR.

Nu får alla Metallare fullt av broschyrer och
inbjudningar på vad olika bolag kan göra för bra
saker.
Man försöker få just dig till att välja deras lösningar.

Företaget har i dagsläget av de
1000 personer som skall bort
varslat enligt nedan:

Ni som har datorer och internet kan själva titta över
hur olika val påverkar din pension genom
internetadressen www.avtalspension.com .
Den som inte har tillgång till internet kan komma till
Metall, så kan vi hjälpa till med att få fram dessa
siffror och hur det påverkar just dig.

Vad vi vet idag så finns det
inget underlag för Degerfors
orten att varsla på.

Nyby

Man erbjuder att räkna ut via dator hur det ser ut för
dig.
Vi anser att det är viktigt att man i lugn och ro kan
sätta sig in i detta.

128

Calamo

15

Örnsköldsvik

20

HK-Sthlm

47

Avesta

200

AST

120

Självfallet vet vi att man inom ledningen
har resonemang med folk inom koncernen
om organisationen i Dfs.
Vi inom Metall är mer bekymrade av

Orderbeläggningen
Vi ser att volymerna i vår tillverkning både i Degerfors
och inom övriga koncernen minskar.
Frågan är ? Kan det bli skiftneddragningar ?
Eftersom detta slår hårdare mot oss inom Metall, än
olika typer av organisationsförändringar.

