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Årsmötes val till JBK
Personalsituation
Företagets nya organisation
Strategifrågor
Resultatbonus
Alla medlemmar välkomna.
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Förslagssystemet
Vårt nya förslagssystem kommer nu att bli papperslöst, Man kommer att kunna lämna in alla sina förslag
via datorer som finns inom järnverket.
Det kommer att finnas 5 olika scanningsstationer där
man kan scanna in sina ritningar och teckningar, mer
information om detta kommer på intranätet.
Det kommer att finnas klart 18 Februari.
Hem PC utköp
Under nästa vecka kommer ett utköpsbrev att sändas ut med anvisningar på hur man skall göra om
man vill köpa loss sin hem-PC, där framgår alla fakta
och priser, så här ser tidplanen ut

Vinstbonus 2007
Vi kommer snart att ha resonemang om
hur vinstbonusen för 2007 kommer att bli.

08-feb

En förutsättning för vinstbonus är att företaget har en
avkastning över en viss nivå, vi vet nu att det kommer
att ge ett utfall.

21-feb

Vilka får en vinstbonus för 2007
De som är tillsvidareanställda den 31 december 2007,
samt de som under året pensioneras eller blivit uppsagda pga arbetsbrist kommer att få bonus under
förutsättning att man har arbetat minst 208 timmar
under året.

29-feb

Vad räknas vinstbonusen på
Vinstbonusen baseras på vilken avkastningen det är
för koncernen och den redovisas i Outokumpus
årsredovisning.
Bonusen kommer då att beräknas på den sammanlagda årslönesumman för alla som bonusberättigade
Bonussumman delas sedan lika mellan de som är
berättigade till bonusen och utbetalas då i Maj 2008.
Vi kommer att mer information på klubbmötet
Personalföreningen
Den jordfräs vi har är trasig och vi ser att det kommer
att bli mycket dyrt att reparera den och därför kommer vi att inköpa en ny jordfräs,, vi räknar med att
den kommer att vara levererad lagomt till våren.
Vi har även tagit bort polermaskin från våra grejer,
eftersom den tidigare blev stulen, och vi har tagit
beslut om att ingen ny kommer att inköpas.
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11-feb

22-feb

15-mar

Brev på lådan till anställda
Utköpswebben öppnar
kl 9.00 sista svarsdag
Påminnelse går ut till de som
ännu ej gjort ngt val
Utköpswebben stänger
Faktura skickas till anställda
som köper ut.

Produktionsbonus
Stainless
Vi har haft förhandlingar och systemet och skalor är
lika som under hösten 2007,
Man mäter som tidigare på Utbyte,, leveranssäkerhet,
valsat ton/tim och produktionsdagar, och för att produktionsbonusen skall ge utdelning förutsätter det att
enheten går med vinst.
Bonusen gäller från 1 Jan och utbetalning sker till semester och jul under 2008
Varmplåt.
Inga förhandlingar har skett överhuvudtaget.
Semester utläggningen
Vi har haft information om hur företaget vill lägga ut
huvudsemestern under 2008, förslagen är dessa:

Enhet
Vecka Vecka Vecka Vecka
Stainless
28
29
30
31
Varmplåt
29
30
31
32
Under Februari kommer vi att ha slutförhandlingen.

