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Val av Pensions
I dagarna har många Metallare fått brev angående
pension från AMF-pension. Klubbmötet vill att vi skall
klargöra vad dessa reklamerbjudanden är för något.
Vi har på järnverket olika avtal angående pensioner
samt att vi alla har en gemensam pension.
Det vi under året får är olika redovisningar hur dessa
olika pensioner har växt utifrån vad du har valt.
Det olika pensionsvalen som du har:
Inkomstpension 2,5 %
Inkomstpensionen är en del av den nya allmänna
pensionen som betalas ut av försäkringskassan.
Inkomstpensionen ersätter merparten av gamla
pensionssystemets ATP men med nya regler.
(ett orange kuvert)
LO-SAF pension 3,5 %
Ett avtal för alla LO-medlemmar inom privata industrin
Företaget avsätter 3,5 % av din lön till en särskild
avtalspension. Du får ett besked från FORA som visar
hur det har utvecklats beroende på vad du valt.
LP-pension 3,3 %
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järnverket
avsätter 3,3 % av din lön till din LP-pension.
(2007 är det 4,0 %) Dessa pengar är placerade på
samma sätt som det du valde för LO-SAF pensionen.
Viktigt vid val
Under den senaste 5-års perioden är skillnaden på
avkastningen mellan de 5 bästa bolagen så liten som
0,3 %. Det innebär att bolagen är i princip lika duktiga.
Vi från Metall anser att när du väljer bolag skall du
välja efter vilka avgifter de tar ut för att ta hand om
dina pengar. Det bolag som konstant har haft lägsta
avgifter är Folksam-LO (FOLO)
Dessa reklamerbjudande som du får angående att
byta ditt pensionsval, handlar enbart om att de vill ta
hand om dina 9,3 %, för att tjäna pengar.
Löner
På klubbmötet gavs det en ingående information om
våra löner på järnverket, samt om bakgrunden till
förändringen av IV-delen och varför ett införandet av
de nya lönedelarna Mångkunnighet och flexibilitet.

JULSKINKA
I år har vi ingen traditionell utlottningen av julskinkor
Klubbmötet har istället tagit beslutet att alla Metallare
får ett presentkort på en julskinka (max 5 Kg).
Det innebär att ditt presentkort kan hämtas på JBK exp
fram till Fredagen den 17 Dec.
Säkrast tid att hämta presentkortet är mellan
07.00—08,00 dagligen. Andra tider går även bra men
vi kan inte garantera att exp är bemannad övriga tider
OBS Presentkorten måste hämtas personligen.
Presentkorten gäller endast på Prix Degerfors .
SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN PRIX
DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC 2004

JBK-Försäkringar
Det är viktigt att man alltid har ett bra försäkringsskydd och därför har vi i Metall JBK tecknat följande
försäkringar för alla medlemmar på Järnverket:
?? Olycksfallsförsäkring (TFF)
Om man skadar sig på sin fritid kan man få ut olika
ersättningar ,merkostnader mm
?? Sjukförsäkring
Om man blir långtidssjuk mer än 3 månader får
man en skattefri ersättning varje månad
Kostnaderna för dessa försäkringarna betalar vi inom
klubben för alla medlemmar.
Vi sitter just nu i förhandlingar med olika försäkringsbolag för att hitta nya försäkringsmöjligheter.
Till årsmötet räknar vi med att kunna presentera en
helt ny försäkring för alla medlemmar. Om vi lyckas
kommer vi ytterliggare att ge våra medlemmar på
järnverket ett ännu bättre försäkringsskydd.

Sociala fonden
Under December kommer sociala fonden att kunna utbetala ersättning dessa dagar och tider:
Fredag 3 Dec kl 07.00 -13.00
Fredag 17 Dec kl 07.00 -13.00
Torsdag 30 Dec kl 07.00 -11.00

