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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Arbetsgivarna och Metall har tecknat ett nytt
kollektivavtal för de kommande tre åren.
Avtalet gäller från 1 Mars-98 till 31-Jan 2001. Det tredje
året kan sägas upp av båda parter.
Löneökningarna är på 1,9 % för varje år, i form av en
företagsvis pott (ej lika till alla) som skall fördelas via
lokala förhandlingar.
Om dessa 1,9 % skulle fördelas lika till alla
motsvarar det ca 320 kr /mån.

så

Arbetstidsförkortning / Pensionsförsäkring
I avtalet har det avsatts 0,5 % varje år till en
arbetstidsförkortning eller alternativt att man gör en en
pensions försäkring.

13 Mars 1998

Metallförbundet anordnar Metall SM i bowling under
tiden 2- 31 Maj 1998 i X-näshallen Karlstad
8 serier Eu. 4 klasser individuellt : Herr , Dam ,
Licens och olicenserade lagspel 2- och 4-manna i
alla klasser
Startavgift 250 kr
Priser 2000 kr
För klassegrare 2000 kr i övrigt ett pris per 10
deltagare
Lagpriser utdelas (plaketter)
Anmälningsblanketter finns på Metalls avdelning 9
Skriftlig anmälan senast den 10 april till X-näshallen,
Ventilgatan 1 653 45 Karlstad
Efteranmälan fram till första start
Förfrågan på telefon X-näs 054-560557

Detta innebär att efter det tredje avtalsåret och framåt
så är avsättningen totalt 1,5 % på Metallarens förtjänst.
Detta skall det ske lokala förhandlingar om
Vad vi kan se i dagsläget så innebär det att :

 Arbetstidsförkortning motsvarar ca 12 minuter
per vecka. Och efter 3 år så ger det 36 minuter/
vecka.

 Gör man pensionsuppgörelsen istället så skulle
varje Metallare ha en pensionsförsäkring som
motsvarar ca 300 kr/mån efter dessa 3 år.
Övrigt
OB och Övertidsersättningar höjs med 2,3 % för
vardera av de tre avtalsåren .
Lägsta semesterlön höjs med 3 % och blir
1998 lägst 825 kr/sem dag
1999 lägst 850 kr/sem dag
2000 lägst 875 kr/sem dag
Lokala förhandlingar
Eftersom vi inte erhållit avtalen än och sett det finstilta
så är inga förhandlingar inplanerade ännu.
Men vi räknar med att starta upp dessa med det
snaraste och med målet att vi är klara under April
Metalls klubbstyrelse JBK undersöker nu möjligheten att
anordna semesterstugor som vi kan lotta ut till semestern
för Metallare på Järnverket. (som förra året - Böda sand)

Metalls kongressbeslut från 1997 har nu omsatts
i praktiken vilket innebär att när man är sjuk över
90 dagar så får man ersättning från Metall
förbundet från den 91:a dagen och då är
ersättningen 555 kr/mån
Denna nya sjukersättningen från Metallförbundet
blir nu ett komplement till vår egen sjukförsäkring
som vi har via Folksam och den försäkringen ger
ytterliggare ca 700 kr/mån för Metallaren på
järnverket. (Skattefritt)
Det kommer att gå ut brev från Metallförbundet
till alla Metallare om sjukersättningen .
Den nya sjukersättningen kommer att
administreras via Metall avdelningen.

Företaget har nu gått ut med en intresseanmälan för
datorer ,det är viktigt att intresserade verkligen
anmäler sig.
Den kostnadsnivå beräknas är att man gör ett
bruttolöneavdrag med ca 350 kr.
Detta bruttolöneavdrag motsvarar ca 200 kr netto för
personen
Under April kommer regler och anmälningsblanketter
att sändas ut ,då finns även det definitiva priset och
vilken maskinutrustning som ingår

