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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
RESULTATBONUSEN

De personer som lät sina pengar ligga kvar i
företagets stiftelse för resultatbonusen ,kommer nu
under November att få ett förfrågan hur man vill göra
med sina pengar,
Om man vill låta dom stå kvar eller om man vill ha ut
dom i kontanter, det finns även i år en möjlighet att få
dom överförda som en pension (Plus-pension)
För den det som inte gör något val så kommer betalas
bonusen ut i pengar under våren 2000.

Avtalet
Vårt avtal med företaget om resultatbonusen kvarstår
Och det innebär att blir resultatet bra så kan det även
bli en resultatbonus, Som läget är just nu är det ytterst
osannolikt att det blir någon utdelning för detta år
1999-2000
Formeln för beräkningen är:

WWW .JBK.SE

JULBORD
Företaget kommer att bjuda samtliga anställda på julbord på mässen under december.
Det kommer att ske under vecka 50, Se företagets
information om vad som gäller som kommer i början
av december

REGLER

Regeln är enkel :
1 Jobbet skall internannonseras på den egna avd
2 Om man inte kan lösa jobbet internt så skall det gå
ut en annons på hela järnverket

MAT

a Före
finansiella
poster och prisförändringar i lager
b Sysselsatt kapital exklusive finanskapital och
skatteskulder
För varje % som avkastningskravet 16 % överträffas
skall 0,5% på respektive individs årsinkomst under
resultatåret, dock max 6% avsättas till resultatandels
stiftelsen
Med årsinkomst avses ruta 11 och 12 i kontroll
uppgiften från företaget.

METALL:S UTLOTTNING
AV 50 JULSKINKOR
De Metallare som vill deltaga i
utlottningen av 50 st Julskinkor (4-kilo) skall sända in
Arb nr och namn till Metall senast Fredagen 10 December

MÄSSEN

I

PRIVAT

REGI

I varselförhandlingarna så tog företaget upp att mässen skulle säljas ut, det har funnits ett antal olika intressenter till mässen,
Nu är det klart att mässverksamheten kommer att drivas vidare av 2 anställda från företaget.
Ännu är inget klart om vad priserna kommer att bli för
luncher och matlådor.

VID LEDIGA JOBB

Vi har en uppgörelse med företaget om hur man skall
hantera vem som skall få det jobbet när det uppstår
vakanser på en avdelning .

Operativt resultat (a)
Operativt kaptital (b)

19 November 1999

VID ÖVERTID

När man blir beordrad att göra övertid så skall man alltid beredas tid för att få åka hem och hämta mat innan
man skall göra den övertiden.
Vi har en regel att företaget skall ordna den delen om
man inte kan åka hem.
Det har inneburit att det har förekommit stora inköp
från pizzerior och gatukök i Degerfors och när företaget har jämfört övertid och inköp från matställen så
stämmer det inte alltid överens.
För att komma till rätta med det missbruket så finns
det nu ett förslag att en frysbox skall finnas i vaktstugan med matlådor,som är tillgänglig för de som kommer att arbetar övertid och inte åker hem och hämtar
mat.

FACK

AVGIFTEN

SÄNKS

På Metalls avd 9 representantskap beslöts det
vilken fackavgift det skall vara nästa år
Förslaget och beslutet som fanns var att man skulle
sänka avgiften från den 1:a Januari 2000
Avgiften blir 1,6 % (snittet i Sverige är 1,9 %) det
innebär att vår avdelning fortfarande har den lägsta
avgiften bland Sveriges Metall avdelningar.
Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare och haft
kostnader så är fondens nästa utbetalningsdag
Fredagen den 26 November mellan 08.00-13.00

