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Normalarbetstid Dagarbetare
Inför starten av Time Key har vi överenskommit om
att följande gäller:
• Normalarbetstiden för 2007 är att man börjar kl
06,30 och att man då kan ha flex till 06.50.
Själfallet kan man efter överenskommelse på varje
avdelning göra upp att man börjar kl 06 eller 07, men
då har man inte flex i 20 min.
• Vi har även blivit överens att vi skall göra som på de
andra orterna inom koncernen nämligen att när det
är lunch så behöver man inte trycka lunch det dras
då automatiskt 30 min för lunch.
Om man skall lämna området och företaget skall
man naturligtvis trycka sitt time key kort.
Termosmugg till alla
Lagom till julen så har vi en
julklapp till alla medlemmar
och det är en praktisk resemugg i stål och med ett
skyddande lock och rejält
handtag.
Muggen finns att hämta på
JBK från 15 december

Passa även på att få ett praktiskt mobiltelefon band
med jbk logo på. Den är även praktiskt att använda
för nycklar mm
Det finns alltid varm glögg och pepparkakor på JBK
Läkarekvitton/Recept
När du har kostnader för läkarvård och
recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen
skall man från 1:a januari gå till JBK och
lämna det orginalkvitto du fått vid läkarbesöket eller apoteket.
Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år).
För att ha en bra servicenivå och inte ha öppet på
särskilda dagar som det är nu så för vi in pengarna
direkt på personkontot istället på samma sätt som vi
har med sociala fonden.
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KLUBBMÖTE
NOMINERINGSMÖTE
Tisdag den 30 januari 2007
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
⇒ Nomineringar till JBK Styrelsen
⇒ Aktuellt som händer inom företaget
⇒ Aktuellt om våra försäkringar
Alla medlemmar välkomna .
Nomineringar
Inför årsmöten skall det enligt Metalls stadgar vara ett
nomineringsmöte och där skall det nomineras till JBK
Klubbstyrelsen och valen skall sedan ske på Årsmötet
i februari.
Till nomineringsmötet vill nu vi ha in nomineringar till
klubbens valberedningen.
Valberedningen består av Kennet Wass Ämnesverket
och Stefan Andersson Betlinjen.
De uppdrag som skall nomineras är följande :
Uppdrag
I tur att avgå
1 år kvar
Ordförande
Bjarne Rasmussen
Franz Maretta
Kassör
Ejlif Jensen
V-Ordf
Sekreterare Gunilla Sundholm
Peter Lundin
Ledamot
Ledamot
Per Olof Linder
Bengt Göran Enerstad
Ledamot
Herbert Wasserfaller
Suppleant
Mauri Suukuvaara
Suppleant

Revisor
Revisor
Rev. Suppl
Rev. suppl

Kent Sandelin
Stefan Andersson
Annika Dahlström
Christer Noren

Givetvis är det fri nominerings rätt ända fram till
nomineringsmötet.
Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det.
Den som utses till hedersmedlem får en
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.

