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Personalföreningen
Vi har haft möte inom personalföreningen och vi har
beslutat om detta:
Stora båten.
Vi har för avsikt att sälja familje
båten, orsaken är mycket höga
driftkostnader i förhållande till de
få personer som använder båten.
Vi kommer att värdera båten och kärran hos 2 olika
båtföretag. Det pris som vi erbjuds kommer vi att gå ut
på intranätet och där erbjuda båten till högstbjudande
dock minst det belopp som vi blivit erbjudna.
Vi skall istället köpa en ny Busterbåt så att vi har 3 st.
Fritidsaktiviteter
Vi kommer under året att satsa /subventionera detta:
- Vinterfisketävling i Mars för alla anställda.
- Folklustspel med Hasse/Monicka
- Kräftfiske i augusti.
- Gratis inträde till DIF:s hemmamatcher
Trädgårdsutrustning.
Vi kommer att göra nyinköp av en hydraulisk vedklyv
och en ny röjsåg istället för den som blev stulen.
Semesterförhandlingarna
Företaget har bestämt att järnverket skall ha 2 olika
semesterperioder och som är beroende på var i
produktionskedjan man jobbar.
Sliphall –Grovplåt –klipplinjen -Ämnesvalsverket
Har sin huvudsemester Veckor 28-29-30-31
Alla övriga avdelningar.
Har sin huvudsemester Veckor 29-30-31-32
Företaget har aviserat att de kommer att ha behov att
några personer behövs för att tömma avdelningar på
material, i dessa fall är det kollektivavtalet vanliga
löneregler som gäller.
Fakta ruta
Enligt semesterlagen skall företaget lägga ut sin
huvudsemester mellan juni och Augusti.
Kravet som finns är att det skall vara 4 veckors
sammanhängande semester.
Man skall vara ledig helgen före och helgen efter s emesterledigheten.

Sociala fonden
Nästa gång utbetalning 27 feb kl 07.00—15.00
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Frågetävling
Vi kommer under våren att genomföra en frågetävling
varje månad där vi bland de rätta svaren lottar ut en exklusiv JBK-jacka.
FRÅGA

Mladen och Rosèn och Kalle skulle köpa varsin hatt och
väntade i en affär. De 3 männen satt i rad på 3 stolar.
Rosèn som satt längst bak kunde se de två andra framför sig,
Mladen som satt i mitten kunde bara se Kalle som satt längst
fram. Kalle som satt längst fram var blind.
Hattmakaren tyckte om att leka och sade:
-Sitt nu stilla, ni får inte vända er om. Jag ska sätta hattar på
huvudet på var och en av er. Den av er som kan tala om vilken färg det är på sin egen hatt får hatten utan att betala.
Jag har bara 5 hattar att sälja 3 vita och 2 svarta.
Hattmakaren satte hattar på de 3 männen. De fick inte se vilka hattar som blev över.
Hattmakaren:
- Kan någon nu med säkerhet säga vilken färg det är på hans
hatt ?
Rosèn var tyst, Mladen var också tyst och efter en stund sade
Kalle
- Jag vet !
Vilken var färgen ? Och hur kunde Kalle veta det ?
Svaret skall vara sänt till Metall JBK senast 1 Mars

Metall-SM i bowling
Det är dags för Metall-SM i bowling.
Det avgörs i Skutskär vid fem speltillfällen under maj.
Sista anmälningsdag är den 31 mars.
De tidigare åren har lag från järnverket alltid haft topp placeringar
Anmälningsblanketter och mer info finns på
Metall Avdelning 9 . Kontakta JBK.
Om vi får ihop ett lag på järnverket står vi
för alla avgifter mm.

ÅRS MÖTE
Torsdagen den 26
Februari Folket hus c-salen kl 17.30
På dagordningen
- Årsmötesförhandlingar
- Aktuell lägesinformation
- Semester förhandlingarna
- Sociala fonden
Alla medlemmar välkomna
Vi lottar ut en JBK cykel på mötet
bland delta garna

