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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Metalls Familjebåt

På klubbmötet i oktober förra året togs beslut att vi
skulle sälja Metalls familjebåt, och att vi skulle försöka
få in så mycket pengar som möjligt för den.
Avsikten var att vi skulle sälja båten och köpa in 2
mindre båtar som skulle ligga fastkedjade i Möckeln
så att utnyttjandet kunde bli större.
Vi har under tiden fått in en hel del tyckande från olika
medlemmar att vi inte skall sälja den.
Samt att vi kan konstatera att det är kapitalförstöring
att sälja den och att vår kostnad per år är väldigt liten
Alla gruppordförande anser att vi skall ha kvar båten
och även försöka köpa mindre båtar.
Metalls klubbstyrelse har nu diskuterat frågan och
kommit fram till följande:
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OMPLACERINGSTILLÄGG
I årets avtal så skulle Omp reduceras från 1:aFeb
med 172,08 kr och det innebar att de som hade ett
omplaceringstillägg så skulle det reduceras med den
summan.
Men vid en kontroll av företaget så kom det fram att
man glömt att tagit bort det.
Därför så gör företaget den reduceringen nu från den
1:a mars istället.
Och för de personer som då fått ut detta för mycket i
Februarilönen så blir man inte återbetalningsskyldig

NY Förmån Metall
Vi har haft förhandlingar med företaget och då lyckats
fått in pengar till Metall JBK

• Vi köper 2 mindre båtar och ser till att de finns i
möckeln så att alla metallare kan låna dom

Eftersom vi har principen inom klubben att dessa
pengar inte gör någon större nytta på en bankbok
utom att ge en liten ränta
Vi anser att de skall användas för medlemmarnas
bästa och därför så har styrelsen nu tagit beslut att
utöka medlemsförmånerna med några saker:

Eftersom det finns ett tidigare klubbmötes beslut på
att sälja båten, så kommer vi på nästa möte ta upp
vårt interimistiska beslut att vi skall behålla den samt
att inköpa 2 mindre båtar.

Idag har vi släpkärror som kan lånas kostnadsfritt under 1 dygn och en familjebåt som kommer att få lånas
under 2 dygn.

Orsaken till att vi inte tar ett möte nu för enbart båten
är att vi avvaktar vissa beslut i företaget som kan få
stor konsekvens för oss i framtiden.

Det nya blir att alla Metallmedlemmar nu kommer att
kunna få hyra utan kostnad följande

Om någon medlem anser det felaktigt att behålla
båten kontakta då någon inom Metall så att vi isåfall
får anordna ett extra möte enbart för denna fråga.

• Jordfräs med kärra som kan lånas 1 dygn enda
kravet är att bensintanken är full när man lämnar
tillbaka den

• Vi behåller Metalls familjebåt och vi ändrar låne
tiden till 48 timmar istället för 24.

Semesterstipendier/ Stugor
På årsmötet togs det upp om det skall bli några stugor
eller semesterstipendier för Metallarna på Järnverket.
JBK:s Klubbstyrelse har gått igenom detta och det
finns en stor tveksamhet även från våra revisorer att
vi skulle bryta mot skattelagarna ,Därför har vi nu tagit
beslut att det blir inga stugor eller stipendier.

Livstidspremien
Som vi informerade om tidigare fanns det vissa fel i
uppgiften om vår Livstidspremie och att vi undersöker
vilka fel det var.
Det vi nu sett är att man missat att ta med retroaktiva
pengar i underlaget
Företaget kommer nu att rätta till detta

• Vertikalskärare (vi har 2 st) som kan lånas 1 dygn
enda kravet är att bensintanken är full när man lämnar tillbaka den
• Högtryckstvätt (vi har 2 st) som kan lånas 1 dygn
Dessa saker kommer att kunnas utnyttjas från 10 April

Ny Metall Grupp
En ny Grupp har bildats på Varmplåt som innehåller
avdelningarna Provverkstad - Förråd - Media
Som Gruppordförande är Magnus Skattberg vald
Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller Optiker och
haft kostnader så är fondens nästa utbetalningsdag
Fredagen den 31 April mellan 08.00-13.00

