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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Nomineringar
Inför årsmöten skall det enligt Metalls stadgar vara ett
nomineringsmöte och där skall det nomineras vilka
som skall vara i JBK styrelse och valen sker sedan på
Årsmötet. Nomineringar kan göras till valberedningens
ansvariga Kenneth Wass på Ämnesverket
De uppdrag som skall nomineras är följande :
Funktion

Är idag

Avd

Kassör

Franz Maretta

Ämnesverk

Ledamot

Gunilla Sundholm

Bevakning

Ledamot

Bengt Göran Enerstad Terminalen

Ledamot

Per Olow Linder

Ämnesverk

Suppleant

Mauri Suukuvaara

Ämnesverk

Suppleant

Herbert Wasserfaller

Betlinjen

Revisorer

Annelie Sjöberg

Klipplinjen

Revisorer

Kent Sandelin

Strängen

Revisorsuppl Laila Wunder

Klipplinjen

Revisorsuppl Christer Noren

Grovplåt

Givetvis är det fri nominerings rätt ända fram till
nomineringsmötet.

KLUBBMÖTE

WWW.JBK.SE

13 Januari 2005

Metall JBK sjukförsäkring
JBK sjukförsäkringen innebär detta:
? JBK :s försäkring gäller efter 91:a sjukdagen.
? JBK betalar premien till Folksam varje månad
? När du blir långtidssjuk kontaktar JBK Folksam
? Du får ut en skattefri månadsersättning
Exempel en dag arbetare som tjänar 19.500 kr/mån
Avdrag Karensdagen
Sjuklön företaget
F-kassan
AGS-försäkring
JBK:s försäkring

-

Dag 1
Dag 2-14 Dag 15 - 3 mån 3 mån -1 år
900 kr
----720 kr
15 132 kr
15 132 kr
1 891 kr
1 891 kr
788 kr

1 år - 2 år
15 132 kr
788 kr

Vi har på vår hemsida www.jbk.se gjort en räknare
där du själv lätt kan räkna ut vad det innebär för dig
om du blir sjuk.
Tillfällig avtalslösning för årets nationaldag
Riksdagen beslutade att nationaldagen skall bli helgdag och att annandag pingst samtidigt avskaffas.
Metall är kritiskt till att nationaldagen görs till allmän
helgdag eftersom annandag pingst alltid är en måndag, medan nationaldagen infaller på en lördag eller
en söndag två år av sju och då blir arbetstiden längre,
Då nationaldagen i år är på en måndag är parterna
överens om samma regelverk som tidigare har gällt
under pingsthelgen med OB och storhelgstillägg..

NOMINERINGSMÖTE
Torsdag den 27 Januari
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
? Nomineringar till JBK Styrelsen
? Aktuellt inom företaget
? Om Sociala fondens ersättning
? Vår sjukförsäkring
? Information om Metall/Industrifacket
Alla medlemmar välkomna .

Vi bjuder på kaffe

Arbetsvärdering
Vi har haft de första förhandlingarna inom företagets
lönekommite med en genomgång och revidering av
alla våra flödesgrupper på järnverket.
Nu kommer alla avdelningschefer och våra kontaktombud att samlas för en utbildning och även ha en
remissomgång av lönekommitens arbetsvärdering.
Vi räknar med att arbetsvärderingen skall vara slutförd
under nästa månad.

Motioner till Metallkongressen i Juni
Den 7-9 juni håller de båda förbunden parallella
kongresser i Stockholmsmässan i Älvsjö.
Då ska Metall och Industrifacket ta slutlig ställning om
ett samgående.
På måndag löper motionstiden ut. Metall har hittills
fått in nio motioner till kongressen, Industrifacket 16.
Men båda förbunden förväntar sig fler motioner under
de sista dagarna.

Hedersmedlemskap Metall
Om det är någon som har eller vet om någon annan
person som haft fackliga uppdrag i 25 år eller mer så
hör av er till Metall JBK så att vi kan anmäla det till
hedersmedlemskap.
Sociala fonden
Nästa gång sociala fonden utbetalar ersättning är :
Fredag 21 Jan kl 07.00 -13.00
Observera att det endast gäller kvitton för 2005.

