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Sociala fonden
På grund av att Metalls kongress är denna vecka är vi
tvungna att ha Metallexpeditionen stängd.
Vi kommer därför att flytta utbetalningar från den
sociala fonden till nästkommande ojämn vecka
Det gör att nästa gång fonden har öppet är
Fredagen den 24 September
Kvartalsgenomgångar
Nu genomförs en ordentlig löneöversyn inför Oktober
då den nya IV -delen i lönesystemet träder i kraft.
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Avtalscirklar
Alla som under året har gått cirklar samt även nu skall
gå avtalscirkeln nu i höst kommer att få 2 biljetter till
Oktober festen den 2 Oktober
Fakta om Oktoberfesten
Medverkande:
Vikis tyrolerorkester, Håkan Brinck och Rockers Radio, Siw
Malmkvist, Towa Carson, Hasse & Monica med
Kvinnaböskeband, Degerfors musikkår.
Meny:
Sill, bröd och smör. Bratwurst, kassler, surkål och sallad.
Kaffe och kaka.
Tid: 19.00 , Sjunger och dansar till 01.00

Det gör att cheferna och kontaktombuden just nu gör
genomgången vilka mångkunnigheter och flexibiliteter
varje person har.
I lönekommiteen genomförs nu även en omvärdering
av alla flödesgrupper.

Fritidsfondens båtar
Enligt den riskanalys som finns angående våra
småbåtar och som har rekommenderat att de kan
utlånas mellan 15/5 – 15/10
Det innebär att de inte kan bokas efter 15 Oktober.

Utlottning till Oktoberfesten på Valsverket
JBK har 40 biljetter till Oktoberfesten Lördagen den 2 Oktober på Valsverket. Vi lottar ut dessa till 20 personer.
För att deltaga i utlottningen har vi gjort en tipstolva som enbart handlar om lönerna på järnverket.
Sänd in din tipsrad till Metall JBK senast Söndagen den 19 September. Vi kommer då att lotta ut dessa biljetter till
de som svarat rätt på tipstolvan.
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Vad är varje poäng värt inom IV-delen
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Vad är maxpoängen man kan ha inom IV-delen
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Hur många olika flexibilitets tillägg kan man få 1 Okt
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Om man blir nyanställd vad blir lönen första månaden
Vad har en packare i betlinjen med 3 mångkunnigheter i
lön inkl OB per månad.
Om ett jobb i arbetsvärderingen har blivit värderat till 310
poäng vilken lönegrupp hamnar man då i ?
Om man jobbat i 8 år och får en lönegruppsökning från
grupp 9 till 10 vad ger det i pengar
Om man jobbat i 8 år och får en yrkeserfarenhets ökning
från grupp 9 till 10 , vad ger det i pengar
Om du nu har en månadslön på 20.000 kr hur mycket får
du till din LP-pension enligt vårt avtal, per månad.
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Hur stort är skifttillägget (kr/tim) för en 5-skiftare
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