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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
ÅRS MÖTE
Tisdag den 27 Februari
Folket hus A-salen kl 17.30

På dagordningen
- Årsmötesförhandlingar
- Aktuell lägesinformation
- Sociala fonden
Alla medlemmar välkomna
På mötet har du ersättning via vårt
utvecklingsavtal som innebär Grundlön under 1 tim.
Vinstbonus
På lönen i Maj kommer företagets vinstbonus att
utbetalas och hur mycket man får av den bonusen är
grundad på vilken lön man haft under 2006.
Det som räknas är grundlönen (AV + IV+omp)
Vi har gjort en räknare på vår hemsida där du snabbt
kan räkna ut vad din bonus blir.
Här är några exempel
vad bonusen ger på
olika befattningar där
man har
• 1 mångkunnighet
• 2 flexibiliteter
• Full yrkeserfarenhet.

Befattning
Vinstbonus
Reglerare Par 1
14 109
Bandslipare
13 514
Skalsvarvare
13 765
Småplåtslinjen
13 579
Elektriker
14 248

Arbetstidsförkortning
Enligt våra avtal har varje dagarbetare 5 min i arbetstidsförkortning. Detta läggs i en särskild saldobank.
Tidigare har man inte sett det saldot, beroende på att
det har slagits samman med komptidssaldot
(det man fått då man arbetat övertid).
Nu har man ”splittat” detta saldo.
Använd kod 31 då du skall ha ut ledig tid från arbetstidförkortningen.
Använd kod 11 då du skall använda tiden från ditt
komptidssaldo.
Observera att man aldrig får ta ut pengar för arbetstidsförkortningen, den måste alltid tas ut i ledig tid.
Glöm inte detta
Det är mycket viktigt att man anmäler
alla olycksfall man råkat ut för
Om man i framtiden vill ha ut ersättning
från våra försäkringar skall det finnas
rapporterat. Tag alltid en kontakt med
Johan i dessa fall
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Pensionsbesked från FORA
I dagarna får man ett brev från FORA som
är beskedet hur mycket som är avsatt till
din avtalspension
Vi har på järnverket 2 olika kollektivavtal angående din
pension ,de ser ut enligt följande:
A) LO-SAF pension 3,5 %
Ett avtal för alla LO-medlemmar inom privata industrin
där företaget avsätter 3,5 % av din lön till en särskild
avtalspension.
B) LP-pension 4,0 %
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järnverket
avsätter 4,0 % av din lön till din LP-pension.
För dessa 2 specialavtal är det FORA som har hand
om all administration och därför får du ett besked nu
som visar hur mycket företaget har avsatt för dig under
förra året.
Det visar även hur avkastningen och behållningen ser
ut för dig på det som är avsatt från tidigare år.
Som exempel en person på Betlinjen som har en
månadsinkomst på 25.000 så måste företaget utifrån
våra avtal avsätta pengar till dig på följande sätt.
Avtal
LO-SAF
LP

%
3.50%
4.00%
7.50%

Månad
875
1 000
1 875

År
10 500
12 000
22 500

Viktigt
Eftersom det är en hel del pengar som avsätts via vårt
avtal är det mycket viktigt att man gör ett aktivt val
över hur pengarna skall placeras, tag en kontakt med
Johan Hedström om du är osäker över hur det ser ut.

Feriearbete under sommaren
Företaget kommer nu att gå ut med ansökningar till
sommarjobbare och feriearbetare.
Reglerna är följande:
Sommararbetare
• Gått årskurs 1 på gymnasiet inriktning Teknik-NV-IP
• Vara fyllda 16 år
• Anställdas barn
Feriearbetare
• Krav på praktik i aktuell utbildning
• Går/söker teknisk utbildning på högskola/universitet
• Utbildningar som kan leda till jobb inom stålindustrin
Ansökningshandlingar kommer att finnas i vaktstugan

