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Det fattas Retroaktiva pengar
På lönen som utbetalades i juli skulle det utbetalas
retroaktivt för årets löneavtal det gällde höjningar som
varit på AV och IV delen.
Men löneavdelningen i Avesta har inte klarat av att
utbetala det retroaktiva för IV-delen.
IV-delen skulle öka från den 1:a April med 114,72/
mån, det som förändrades var att utbildningspoängen
skulle ändras från 20 till 28 poäng.
Tidigare hade alla 286,80 och det nya blev 401,52 kr,
och man har inte fått de 114.72 för 3 månader (April
Maj och Juni).
Vidare missade man att utbetala produktionsbonusen
för Stainless för Metallarna (tjänstemännen fick det) ,
man betalade då bara ut premien för det 1:a kvartalet
och missade för det 2:a.
På lönen i Augusti kommer det att utbetalas.
På ditt lönebesked om Gruppliv
Från Augusti har alla våra medlemmarna en Grupplivförsäkring i Folksam och den premien betalar då JBK
Tidigare hade man ett löneavdrag på 118 kr, det som
kan stå som löneavdrag Folksam är om man har en
barnförsäkring eller om man har någon medförsäkrad

Alla Jbk medlemmar har nu 4 olika försäkringar som
klubben har tecknat för sina medlemmar:
• Grupplivförsäkring
Gäller om du avlider, blir sjuk, eller diagnos
• Fritidsförsäkring
Gäller om du skadar dig på fritiden olycka mm
• Sjukförsäkring
Gäller om du blir sjukskriven mer än 3 månader
• Hemförsäkring
Försäkrar alla dina saker i hemmet + reseförsäkring
45-årsregeln togs bort den 1 juli i år:
Den borgerliga majoriteten i riksdagen har
klubbat igenom regeringens förslag om att
anställda som är äldre än 45 år inte längre
får tillgodoräkna sig dubbel anställningstid
vid uppsägningar.
Den regeln var till för att skydda äldre som
har det svårare att få nytt jobb på arbetsmarknaden
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Ny gallerkärra
Vi kommer nu att byta ut vår gallerkärra med det stora
gallret, den har blivit reparerad ett antal gånger och vi
har nu bedömt att den har gjort sitt.
Vi har nu beställt en ny gallerkärra men då kommer
det att sättas på ett mindre galler så att den inte kan
bli överlastad som den tidigare blev.

Byggnadsställning
Det har varit mycket önskemål om att vi skall skaffa en
byggnadsställning i aluminium.
Vi skall nu beställa en sådan
byggnadsställning på 4,20
och plattformen är 1,85 bred
och 1,35 djup.
Motioner till kongressen
Den 13–16 maj 2008 är det dags för IF Metalls första
ordinarie kongress. Alla medlemmar och klubbar har
rätt att skicka motioner till kongressen.
Motioner från medlemmar och klubbar lämnas till avdelningen. Dessa behandlas sedan av avdelningens
representantskap.
Om motionen inte godtas av avdelningens representantskap ska den ändå skickas vidare till förbundsstyrelsen om medlemmen eller klubben så önskar.
För att få hjälp med att skriva en motion kan du vända
dig till JBK eller till avdelningen.
Kräftfiske för anställda ”Letälven vid Agsjön”
Även i år har personalföreningen 2 kräftfiskekvällar
och det har nu lottats ut kräftvatten till anställda och
fisket sker mellan 16.00-22.00 fredagarna 31/8, 07/9.
De som inte fiskar, kan alltid kolla in fiskelyckan eller
ta en grillad handburgare eller korv som personalföreningen står för samt godis till barnen.
Tjuvfiskare i Agsjön
Tjuvfiskare har återigen varit framme och försökt fått
tag i kräftor.
Företagets policy är att polisanmäla alla stölder och
det gäller även tjuvfiske.
Allt fiske avseende fisk och kräftor i företagets vatten
är de anställdas fiske att utnyttja enligt de regler som
fastställts av Personalföreningen.
Hjälp oss att hålla ordning på detta
Det är samtliga anställdas rätt vi är ute efter.

