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Degerfors Stainless
"Bästa Rostfria Leverantör"

Ett av Asiens största och välrenommerade stålföretag
Gloria Heavy Industrial Corp i Taiwan har utsett
Degerfors Stainless till "Bästa Rostfria Leverantör".
På grund av smittrisken med SAR kunde tyvärr inga
representanter för bolaget från Europa ta emot denna
unika utmärkelse
Utmärkelsen mottogs därför av Cynthia Too vid vårt
Asia Pacifics Taiwankontor.
(Cynthia var även en av de som jobbade fram den
unika 2 miljarders ordern för oss för 2 år sedan för)
Gloria är i första hand en komplett tillverkare av verktygsstål men man har också en betydande rostfri
produktion, men saknar egen rostfri ämnesförsörjning.
Inom rostfritt är Gloria Taiwans den ende kompletta tillverkaren av stång. Företaget har en stor utbyggd distribution med bl.a. fem olika distributionscenters i Kina.
Och Degerfors Stainless har nu av denna stora aktör
utsetts till världens bästa leverantör av rostfri stång till
hela Asien.
Och det är denna produktion som
engelsmännen skall flytta, eftersom vi
var så små att vi inte kunde göra stål
på ett bra sätt.
Det finns tydligen inte en enda sak de
har fått rätt i.
Löneavtal 2003
Vi kommer nu att påbörja förhandlingarna om vårt löneavtal för 2003.
Det centrala avtalet säger att vi har 400 kr
som skall fördelas i lokala förhandlingar
Avtalet börjar att gälla från den 1:a April, och vi räknar
med att förhandlingarna kommer att vara avklarade
inom de närmaste 3 veckorna.

1:a maj Demonstration
Program
kl 10.30 Samling på medborgarplatsen
kl 11.00 Avmarsch till Folkets Park
kl 11.30 Drillflickor -Musikskolan -Filmförevisning -tal
1:a Maj talare Inger Lundberg
Inger är en av de personer som hjälpt oss med olika
direktkontakter med olika ministrar och regeringen
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Klockslagstilläggen
De OB ersättningar som gäller från 1:a April 2003
OB-tillägg
Alla dagar (em)
Alla dagar (natt)
Lördagar
Söndagar
Helgdagar
Övertid =

Klockan
17.00-22.00
22.00-06.00
22.00-22.00
22.00-22.00
22.00-22.00

34,11

Krtim
15,45
20,11
40,98
57,48
77,71

Omställning = 13,64

Skiftformstillägg
Eftersom skiftformstillägget är beräknad på individens
egen månadslön måste man räkna ut den enligt detta
sätt
2-skift 0.69 %
%-faktorn för de olika
3-skift 1.15 %
skiftformerna är:
4-skift 4.25 %
5-skift 5.76 %
Månadslön/174 * % -faktor
Exempel.
Lönen är 19.500 kr och jobbar 5-skift
= 19.500/174 * 5,76 % = 6,45 kr /tim

JBK frågetävling April
De rätta svaren var:
1. Antalet spinning cycklar hos Stisse = 9 st
2. Det som ersätter STP = LO-SAF pension
3. Högsta A-kassa = 730 kr (100 dagar) sedan 680 kr
4. Metallförbundet bildades = 1888
5. Du betalar per kwh = 95,88
Det fanns 241 rätta svar
Vinnare av cykel för april blev:
65108 Peter Ljungberg Bethuset
44218 Åke Bergström
Strängen
49602 Vaula Venström Sliphallen
63605 Ulla Eriksson
Ämnesvalsverket
De fyra vinnarna har vunnit en varsin 3-växlad Kronan
cykel. Som är specialdesignad för JBK .
Den som vunnit en cykel kan inte
vinna en till utan vi kommer då att
ge en annan bra vinst.

Sociala fonden
Nästa gång sociala fonden utbetalar ersättning är
fredagen den 9 Maj mellan 08.00 -13.00

