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Metalls Sjukstiftels har haft sitt årsmöte och på det
mötet valdes en ny styrelse som är dessa:
Ejlif Jensen

Ordförande

Bengt Karlsson Kassör ( ombudsman avd 9)
Rasmus

Ledamot

De nya regler som gäller från 1:a April är följande:
Endast de som är medlemmar i Metall JBK kan
erhålla ersättning från sjukstiftelse.
Men har man kvitton för familjemedlemmar som
gällde före 1:april, så kan man fortfarande få
ersättning för dessa eftersom alla kvitton är giltiga i 2
år.
Sjukstiftelsen höjer ersättningen för :
 Läkarvårds kvitton från 80 kr till 100
 Receptkvitton från 65 kr till 100 kr
Utbetalning för dessa kvitton sker på samma sätt
som tidigare på Metalls expedition i Folkets Hus
Degerfors.
DE HAR ÖPPET
MÅNDAGAR 09.00 -12.00 OCH 13.00 - 16.30

Från den 1 April så gäller det att
medlemmarna kan utnyttja den Sociala
Fonden för tandläkarräkningar som är daterade fr o m
den 1 april.
På löneutbetalningen den 20 april kommer
föregående månads (Mars) avdrag att göras för den
Sociala Fonden tillsammans med april månads
avdrag. Avdraget blir då dubbelt alltså 40 kronor.
Som alla känner till betalar individen de första 350 kr
därefter betalar fonden nästkommande 1.000 kr.
Utbetalning på de kvitton man har sker sista vardagen
i varje vecka mellan klockan 08.00 - 13.00 på Metalls
expedition. (JÄRNVERKET)
Den första utbetalningsdagen kommer således att bli
den 9 april 1998. (skärtorsdagen)

Utlottningen av stugorna till Tylösand kommer att ske
på Klubbmötet som är i Maj.
Sista anmälningsdag för att vara med i utlottningen av
stugorna är 24 April.

2 April 1998

Folksam har nu tagit fram en ny
försäkring som underlättar om man blir
förhindrad att fullfölja en resa.
Försäkringen heter ”RESKLAR” och ger
skydd vid tre tillfällen, det är:
 Avbeställningsskydd
 Ersättningsresa
 Självriskeliminering
Premien och villkor är mycket konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara försäkringar.
Exakta villkor i varje specifik situation får du bäst reda
på om du kontaktar Folksam.

Årets avtal förändrar stora delar i det
månadslöneavtal som vi har.
Därför skall Metall och företaget tillsammans med de
andra stålföretagen gå igenom alla förändringar på en
avtalskonferens under slutet av månaden.
Detta kommer att innebära att lokala förhandlingar
inte kan startas upp förrän efter denna genomgång.
Givetvis inför man de ändringar som man kan göra
idag, till exempel övertidsersättning och OB-tillägg.
De nya tilläggen för detta är enligt nedan och är nu
med på lönen för Mars :
OB-tilläggen
17,00-22,00

13,59

22,00-06,00

17,69

Lördagar

36,04

Sön/helg

50,56

Storhelg

68,35

Övertidsersättning:
30,00 kr/tim

Vi har ansett det viktigt att det finns 2 personer som
kan arbeta 100 % med enbart Degerforsfrågor.
Rasmus arbete inom koncernen gör att han är borta
en hel del vilket innebär att Jensen då blir själv.
För att lösa detta har vi haft diskussioner med
företaget vilket gjort att Lena Källman arbetat på heltid
inom Metall 1 jan - 31 Mars.
Den tiden är nu förlängd till årets slut.

