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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Metall Brygga / Båt

Som vi tidigare informerat om så skulle vi sälja den stora
båten och istället köpa 2 mindre båtar och ha dessa i
Möckeln

Stora Båten
Istället för att sälja den så tog vi istället beslutet att
ha kvar den stora båten och utöka lånetiden till 48
tim (den är utlånad betydligt oftare nu)

Mindre båtar
Efter konsultationer om vilka mindre båtar som vi skulle ha
kom vi fram att köpa 1 ordentlig båt till att börja med och
det blev en Buster ( den kan ses på vårt intranät / Internet),
Den båten har under den senaste månaden blivit inkörd och
servad och är nu i princip klar att kunna användas.

Bryggan
Vi har frågat Terje Stål om han ville bygga en brygga åt oss ,och det har han nu gjort gratis och den är
nu klar.
Vi håller nu på med slutfaserna kring tillståndsbiten med att
lägga en brygga nedanför mässen .
Det är nu OK från alla inblandade parter, och det som är
kvar är att det skall göras en riskanalys över placeringen av
bryggan.
Vi beräknar att allt kommer att vara klart till midsommar.

Varför inte 2 båtar
Vi har tagit upp en diskussion med Tjänstemännen (PTK)
om att de också skaffar en motsvarande båt och lägger den
vid bryggan och att det finns då 2 båtar för ALLA anställda
på Järnverket.

Eller 3 båtar
Samtidigt med detta har vi tagit upp med företaget att nu
när facken har bekostat en varsin båt för
alla anställda och som ligger nedanför
Bruksmässen,
Varför kan inte företaget skaffa en båt och
lägga den nedanför älven så att alla anställda även kan erbjudas rekreation där.
Vi har ännu inte fått något svar från företaget om detta än. Vi får se hur Rosen och Faxander svarar

Avtal inom Metall avd 9
I lokaltidningarna har det informerats om
någon typ av avtal som man gjort inom
Metall avd 9 där det finna avsteg från
kollektivavtalen .
Från Metall JBK kan vi bara säga
”Avd 9 kan ej skriva avtal som gäller på Järnverket
Det är vi inom Metall JBK som träffar avtal” .
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Snart Sommar
Tidigare år så har vi i Metall JBK försökt att gjort
Olika saker som utlottning av stugor
eller bensin checkar till Metallare för
att användas till semestern.
Utvärderingen som vi haft på dessa aktiviteter förutom
att våra revisorer har framfört att det är tvivelaktigt ur
skatte synpunkt.
Så har vi även konstaterat att med stugorna blev det
endast 15 personer av alla våra 500 Metallare, och att
därför så ändrade vi om så att bensin checkar fick 100
personer.
Men grunden skall vara att de saker som Metall gör
skall gälla alla och därför så har styrelsen i år sagt att
skall vi göra något som är bra för alla medlemmar, för
motsvarande kostnad.
Därför så har vi i klubben nu gjort följande:
Vi har köpt marknadens bästa badlakan (Royal
Cotton) så att alla Medlemmar får ett varsitt inför
Semestern.
Ansvariga för utdelningen av badlakanen är respektive gruppordförande, och de kommer under Onsdagen
att gå igenom de praktiska detaljerna så första möjliga
tidpunkt att utdela badlakanen kommer att vara efter
den dagen

Sociala Fonden
För den Sociala fonden är det många som funderar
över vilka tider det är möjligt att få ut ersättning
Regeln som finns är denna
Ojämn vecka sista arbetsdagen mellan kl 08—13
Orsaken varför vi har denna regel är att vi måste planera och se till att någon alltid finns tillgänglig på Metall och inte är upptagen för möten mm.
Men den veckan som kommer nu Så kommer vi bli
tvungna att flytta utbetalningsdag !
Till Torsdagen.8 juni kl 08—13

Fotbollsbiljetter
Utlottning av 25 Biljetter till matchen den
12 juni

DIF—Rynninge
Sänd in Arbnr/Namn till Metall senast onsdag kl 10.00

AGS -ersättning = 10 % av din lön
Om du är sjukskriven mer än 14 dagar Glöm ej att anmäl till Johan Hedström så att du inte missar din AGS -ersättning

