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Viktigt om din Avtalspension
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Årsmötesval till JBK
Personalsituation
Aktuellt läge
Förhandlingsläget centrala avtalet

Det är förvånansvärt många som inte satt sig in i vad
avtalspension är.
Bilden ovan visar hur pension ser ut när man blir 65 år.
I pyramiden ser man vad viktig de avtalspensioner
som vi har på järnverket (blå markerade)
Det 2 olika avtal du har är:
LO-SAF pension 4,1 %
Ett avtal för alla LO-medlemmar inom privata industrin
Företaget avsätter 4,1 % av din lön till en särskild
avtalspension. På inkomster över 7,5 basbelopp skall
man avsätta 18% .
LP-pension 4,0 %
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järnverket
avsätter 4 % av din lön till din LP-pension.
Dessa pengar kan du välja hur de skall placeras, och
alla på järnverket får ett besked från FORA varje år
som visar hur det ser ut med dina pensionspengar.
Exempel
Snittlön på järnverket

Lön
OB
Inkomst

Inkomst
24 000
3 500
27 500

Företaget måste enligt våra avtal då sätta in på ditt
pensionskonto detta:
LO-SAF Avtalspension 1 266 kr/ mån
Livstidspremie (LP) 13 200 Kr/år
Det gör att företaget skall avsätta 28 392 kr om året
för din avtalspension.
Det innebär att när du får din månadslön på 27 500
så sätter företaget samtidigt in till FORA 2 366 kr till
ditt pensionssparande
Vi sitter nu i förhandlingar eftersom vi upptäckt att det
inte är insatt några pengar för 2008 angående LP.
Vi återkommer på senare Metall Aktuellt vad som
händer i denna del.

Alla medlemmar välkomna.

Nomineringar till årsmötet
Inför årsmötet så är det dags att nomineras vilka personer som skall väljas
De personer som det kan nomineras är dessa
(markerade med Blå färg)

JBK:s Klubbstyrelse
Ordförande Bjarne Rasmussen
V-Ordf
Herbert Wasserfaller
Kassör
Franz Maretta
Ledamot
Ann-Sofie Larsson
Ledamot
Per Olow Linder
Ledamot
Stefan Öberg
Ledamot
Annika Dahlström
Suppleant Jan Erik Åkesson
Suppleant Anette Blom
Nomineringar till mötet kan ske till valberedningens
ordförande Kenneth Wass Ämnesverket.
Nomineringar kontaktombud
På varje avdelning har vi kontaktombud och som skall
väljas varje år. Det är dessa Avdelningar och personer
som det kan nomineras
Grovplåt
Sliphallen
Provverkstad
Termina
Bethus
Delningen
Långa
PSC

Christer Nore´n
Tommy Witze´n
Torbjörn Andersson
Annika Dahlström
Anette Blom
Jan Karlsson
Per Olow Linder
Stefan Sääf

Nomineringar till mötet kan ske till valberedningens
ordförande Kenneth Wass Ämnesverket.

