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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

På Klubbmötet blev det följande nomineringar till JBK:
s Klubbstyrelse
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Franz Maretta
Lena Källman
Gunilla Sundholm
Bengt Göran Enerstad

Avdelning
St. UH
LP
Vakten
Terminalen

Suppl
Suppl
Revisor
Revisor
Rev.Suppl
Rev.Suppl

Per Johansson
Peter Lundin
Kent Sandelin
Ferry Johansson
Herbert Wasserfaller
Christer Andersson

St. UH
Stålverk
Strängen
LP
Stålverket
Betlinjen

Beslut togs att Årsmötet sker Torsdagen den 25 Feb
kl 17.30 i Folkets hus. ( Bio-salongen)
Det fanns även en diskussion om att årsmötet bör
ligga på en Lördag , men mötet ansåg att det skall
vara på en vardag

VARMPLÅT 35 ST
Företaget har nu deklarerat klart och tydligt att
inriktningen man har är att hela underhåll skall
övertas av ABB-Industriunderhåll
Det som avses är dessa avdelningar och 35 personer:
Avd

Antal

Mek

12

Avd

Antal

Förråd

4

EL

7

Mek-Betlinjen

2

Media

8

Mek-Klipplinjen

2

Utredningar kommer nu att visa hur mycket av
underhållet som skall föras över, men företaget utgår i
detta utgångsläge med alla 35. sedan får det visa sig
vad det blir !
STAINLESS 23 ST
Tidigare har man haft ett 2-skift där man gjort 12 tim
skift under 3 dagar i veckan,
Det Stainless nu informerat om är att för att utnyttja
veckans alla dagar så ändrar man om till ett 3-skift
inom Metallurgin men med uttunnade skiftlag.

Varmplåt Totalt

Antal personer

210

329

539

Befattningar

166

306

472

44

23

67

Övertaliga

28 Januari 1998

Samt att man vill göra förändringar inom
Ämnesverket och underhåll. De neddragningarna
kommer att bli max 23 st ytterliggare.

Vid de förhandlingar som varit före den här
veckan så var läget på detta sätt:
Stainless

WWW .JBK.

Tidsplanen var att vi skulle ta fram en övertalighets
lista på dessa 67 st som var övertaliga.
Den LAS-lista som togs fram,var baserad på total
anställningstid (även tidigare anställningar).
Inför förhandlingarna kom Företaget med en lista som
var baserad på vad alla driftchefer tyckte .
Principen de använde var tydligen
• Vem tycker jag inte om !
• Vem har inte kunskapen !
• Hur får jag så lite upplärningar som möjligt !
Dessa förhandlingar hann aldrig påbörjas på grund av
nya neddragningar denna vecka.

Den nya situationen blir 67 + 35 + 23 = 125
Detta kräver egentligen ett nytt varsel.
MEN vi har nu kommit överens om att ifrån 125 skall
det avräknas följande 43 st och det är dessa
• Visstidsanställda - Barnlediga - Studielediga Utanför bem.plan - Sjukskrivna - Metall
Det innebär att övertaligheten är 82 st,och om dessa
sägs upp i anställningsordning (anställd från 88-89 )så
skulle det innebära :
• 11 st skall sägas upp från Stainless
• 1 st Visstidsanställd slutar på Stainless
• 14 st Visstidsanställda slutar på Varmplåt
• 71 st skall sägas upp från Varmplåt
• 47 st flyttas från Stainless skall till VP
Det som är akut just nu är att få 20 st från Stainless
som skall ersätta de visstidsanställda, och det
kommer att påbörjas redan nästa vecka.

