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Visstidsanställda

Fotbollsbiljetter

Vi har gjort en överenskommelse med ledningen inom
Degerfors Stainless att de 33 visstidsanställda som
finns idag skall bli fast anställda från den sista maj

Vi har inom JBK beslutat att även i år så skall vi lotta
ut 20 biljetter till alla hemma matcher som DIF spelar.

Det innebär att vi nu äntligen har kommit till den
situationen att vi bara har fast anställd personal inom
Järnverket.

Organisations förändring ”Stainless”
Företaget har beslutat att Degerfors Stainless kommer
att ändra sin organisation under Maj.
Avsikten är bl.a att Stålverket och Strängen blir en
gemensam avdelning. Avsikten från företaget är att
arbetet kommer att bli mer uppstrukturerat än tidigare
Den nya organisationen kommer att innebära att man
nyanställer 5 Metallare som kommer att ersätta
vakanser som finns.

En liten Notis
Vi är lite bekymrade inom Metall eftersom någon inom
Degerfors Stainless via olika chattsidor på internet
sprider dålig reklam och skrivit en hel del negativa
saker om sitt jobb här på Järnverket och vad dåliga vi
är i Degerfors.
Vi har utifrån dessa påståenden som personen skrivit
fått mycket negativa reaktioner både från aktieägare
och andra håll inom företaget där man funderar vad
som sker här i Degerfors.
Orsaken varför vi är bekymrade är att vi kämpar över
att få en bra respons för oss i Degerfors samtidigt som
någon försöker göra allt för att ge en dålig bild av
Degerfors Stålverk och att det bör läggas ned.

Strandpass
Vi har kommit överens med företaget att till Stranddagarna i Karlskoga erbjuda strandpass till alla
anställda som under tidigare år.
Det kommer att innebära att köp 2 men betala för 1
Mer information kommer längre fram

Bruksmässen

Vi har nu den första matchen på lördag den 6 maj och
på grund av helgerna så har vi varit tvungna att lotta
ut biljetterna utifrån alla anställda Metallare.
Lottningen utföll enligt nedan
Arb nr
50154
46102
68004
65105
77101
44139
44207
75106
57110
68132
54117
54160
61130
79022
49122
70106
49113
80600
44605
73602

Namn
Rantala Markku
Sjökvist Kenneth
Kurikka Juha
Svedjeås Lars
Karlsson Peter
Johansson Ferry
Törnqvist Per-Inge
Karlsson Thom
Bäcksgård Thomas
Bergström Torgny
Sköld Kenneth
Jensen Kim
Persson Jens Olof
Andersson Jonas
Karlsson Börje
Bergström Patrik
Ström Lars-Göran
Dahlström Jenny
Teikari Leena
Åkesson Anna

Avd
Råvaror
Stålverk
Stålverk
Strängen
Strängen
Produktion LP
Produktion LP
Produktion LP
Grovplåt/varma
Grovplåt/varma
Delning
Delning
Delning
Delning
Betlinjen
Betlinjen
Terminal
Sliphall
Lagstadgad ledighet
Lagstadgad ledighet

Biljetterna finns att avhämta på Metalls exp i vanlig
ordning men OBS EJ torsdag
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Redan nu kan personer som vill vara med i nästa
biljettutlottning till matchen den 13 maj mellan
DIF—Spånga Sända in arbnr och namn till Metall
under denna vecka

Trivselpengar ( 175 kronan)
Vi har överenskommit med företaget om ett nytt grepp
med trivselpengarna fd 175 kronan, och för att skapa
en likformighet för samtliga medarbetare (även PTK).

Sociala Fonden

Det avtalet innebär nu att varje avdelnings chef har
fått 500 kr per kalenderår och person i Trivselpengar
för olika sociala aktiviteter inom sin avdelning.
I uppgörelsen så innebär det att klubben och Avdelningschefen måste vara överens om hur pengarna
skall användas.

Nästa gång Sociala fonden kan utbetala ersättning för
Glasögon och Tandläkare är Fredagen den 12 Maj
OBS tiden 08.00-13.00

I denna uppgörelse som är en provperiod för i år och
gäller mellan April-Dec så är det 375 kr.

Företaget har nu kontaktat ett externt resturangföretag
om de vill ta över mässen och driva verksamheten vidare där. Förhandlingar pågår.

