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Små båtarna i Möckeln

Avtalspensioneringar
Vi har nu påbörjat förhandlingar angående avtals
Pensioneringar för personer födda 1942-1945.

Från den 15:e Maj så kan man börja boka våra 2 båtar
som ligger nedanför Mässen i Letälven.

Företaget har i informerat att det inte kommer någon
generell möjlighet utan det kommer att bli selektiva
lösningar.

Du kan låna en båt i max 24 timmar, självklart kan du
boka den för ett mindre antal timmar

I det avtalet och dess konstruktion så kommer vi att se
till att Avdelningens ombudsmän samt Metallförbundet
kommer att vara med och utforma det framtida avtalet
Vi beräknar att om ca 3 veckor vara klara med ett
avtal som vi kan presentera för de berörda.

Cirkus Skratt

Bokning kan endast ske en gång i taget, vilket innebär
att har man bokat ett datum så kan man boka igen
först när det datumet har passerats.
Flytvästar finns vid Metall. Till varje båt finns det 4
västar (2 vuxna och 2 barn )
Läs mera om detta på Intranätet

20 Maj

Metall subventionera biljetterna
Erbjudandet är till samtliga metallare och deras
minderåriga barn.
40 kr per biljett istället för 120 kr
Det finns ett begränsat antal biljetter så först till kvarn
är det som gäller, biljetterna finns att köpa på Metall

Bemanningsplaner
Vi har i nu överenskommit att det inte blir någon
outsourcing av media och vakt.
Bevakningen

Man kommer att ha kvar ronderingen vilket innebär att
det blir en kombinationsbefattning mellan bevakning/
rondering och det blir 3-skift i vaktstugan.
Media

Avdelningen kommer inte att outsourcsas som man
tidigare informerat om. Media skall ha 5 olika befattningar som kommer att gås igenom längre fram.

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND

Sociala fonden
Inför helgledigheten så har vi beslutat att
sociala fonden kommer att vara öppen
Onsdagen den 8 Maj
mellan 08.00 -14.00

Det är dags att söka bidrag för
vårterminen 2002.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och
döttrar till anställda inom AvestaPolarit i Degerfors och
som på högskolenivå utbildar sig inom områden
lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer
är välkomna att söka.
Sökande bör också ha varit i bolagets tjänst minst en
månad.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast
måndagen den 27:e maj.

Förskottslön
I den överenskommelse som finns med företaget om
att vi genomför förskottslön på Degerfors Järnverk,
från den 1:a juli i år.
På den lön som man får utbetalad den 20 juli så
händer detta:
Utbetalning av lönen för juni månad
eftersom det är efterskottslön.
Innebär Av och IV + alla tillägg för juni

Vid frågor kan Ni höra av Er till Ann-Christin Bäck ,
telefon 47415. Eller till Metall telefon 47365

KLUBBMÖTE
Måndag den 27 Maj kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
? Personalsituation
? Förhandlingsläget
Alla medlemmar välkomna.

Den 20
juli

Utbetalning av lönen för juli månad
eftersom det nu blir förskottslön
Innebär endast AV och IV för juli

Förskottslönen är en extra inkomst som utbetalas, och
därför så dras det skatt enligt engångstabell på den.
Fakta förskottslön
Du får alltid din aktuella månadslön samma månad,
och månadens olika avdrag och tillägg som ex övertid OB
sjukavdrag mm regleras först månaden efter.

