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Årsmötet
Det är nu en ny besättning i klubbstyrelsen, och det är
dessa personer som är valda.
Valda
Rasmussen Bjarne
Wasserfaller Herbert
Blom Anette
Larsson Ann-Sofie
Dahlström Annika
Linder Per-Olow
Åkesson Jan Erik
Maretta Franz
Öberg Stefan Arne

Sociala fonden
På årsmötet informerades om att reglerna i sociala
fonden är som tidigare.
Fonden ersätter 70 % av tandvårdskostnaderna
(max 4.000 kr/kalenderår)
Samt hjälp till glasögon med 1.000 kr/2-årsperiod.
Vi hade planerat att vi skulle förbättra ersättningen i
fonden, men regeringens tandvårds reform innebär
bara marginella förändringar för medlemmarna.
Den som händer 1 Juli innebär att alla får en check
på 300 kr/på 2 år (150 kr/år) samt att man inför ett
högkostnadsskydd.
Samtidigt släpps tandläkarpriserna fria, men regeringen skall införa en Internet sida där alla kan se var det
är billigast, men vi tror att om det är billigt i Kiruna så
kommer inte våra medlemmar att åka dit.
Vi hade räknat med att det skulle innebära sänkta
kostnader för fonden så att vi skulle kunna förbättra
ersättningsnivån för våra medlemmar, det är tveksamt
om vi inte får höjda kostnader istället.
Nyanställningar
Vi sitter nu i förhandlingar om en utökning av personal
och bemanningsplaner inom Varmplåt,
Det ser ut som att det kommer att
bli en utökning av ca 7 personer.
Vi räknar med att så fort det är klart
skall man gå ut med annons inom
verket.
Vår inställning är att man i första hand skall ta
personal internt innan man går ut externt.

26 Februari 2008

Fel på Folksam avdragen igen
JBK betalar dessa försäkringar för alla medlemmar:

Avdelning
Jbk
Jbk
Betlinjen
Ämnesverket
Terminalen
Ämnesverket
Provberedning
Ämnesverket
Klipplinjen

WWW.JBK.SE

Fritidsförsäkring

Sjukförsäkring

Kollektiv hemförsäkring

Grupplivförsäkring

Om man däremot har tecknat försäkringar för sin
maka/make eller sambo eller har barnförsäkring så
får man betala detta och det dras på lönen.
Gruppliv = 94 kr/mån
TFF = 31 kr/mån
Barnförsäkring = 60,50 kr/mån per barn
För de personer som har sådana försäkringar gjordes
det inget löneavdrag i Januari, och det skulle därför
göras ett dubbelt avdrag i Februari.
Det som hänt nu är att löneavdelningen i Avesta gjort
ett trippelavdrag.
Telefonförsäljare
Vi råkar ständigt ut för att många av våra
medlemmar blir uppringda av olika telefonförsäljare som vill kränga olika
försäkringar till våra medlemmar.
Alla våra medlemmar har redan idag försäkringar som
klubben betalar för:
•
•
•
•

Hemförsäkring (inkl reseförsäkring)
Sjukförsäkring
Fritidsförsäkring
Sjuk/efterlevandeförsäkring (fd Gruppliv)

För att slippa alla dessa telefonförsäljare kan man
ringa till Nix, på tel 020-27 70 00. Genom att anmäla
sig dit så spärrar man sin telefon mot samtal för
insamling, marknadsföring och försäljning.
Kompledighet (+ 2 tim och 18 min)
När regeringen beslöt att införa nationaldagen och
avskaffa annandag pingst som helgdag, då gjordes
det ett avtal om att det bytet inte skall påverka arbetstidsmåttet.
Annan dag Pingst var alltid på en måndag och nationaldagen kan inträffa både på lördagar och söndagar.
Och som en kompensation var vi överens att de som
är anställda på nationaldagen skall ha kompensation
för det och därför så skall alla berörda få extra i
komp.saldod med 2 timmar och 18 min.
Företaget missade att påföra de här timmarna för
2007, och det kommer nu att påföras alla
(Gäller ej 4- och 5 skiftare som ej berörs)
Samma sak kommer att gälla framåt.

