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Löneförhandlingar
Vi har lämnat våra lönekrav till företaget, vi vet nu att
det inte kommer att ske några slutförhandlingar om
löner före semestern.
Därför blir det inget klubbmöte före semestern.
Löneutbetalningsdag
Vi vill påminna att från och med juli kommer vi att ha
samma löneutbetalningsdag som övriga orter inom
koncernen, den 25:e istället för den 20:e.
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Sommarpresent
Alla medlemmar är välkomna till JBK för att få några
sommarpresenter.
Paketet måste hämtas personligen under tiden
28 juni - 7 Juli
Presentpaketet hämtas med fördel vid skiftets slut och
det på grund av paketets storlek.
Det innehåller en picknick korg och en sommarfilt,
samt att man får en specialdesignad T-shirt.

Semesterdagar
Som 4 och 5 skiftare har man enligt vårt avtal rätt till
23 dagar netto i ledighet.
På grund av den flyttning av skift som sker innebär
det att uttagen av semesterdagar kommer att variera
mellan skiftlagen vilket blir mycket orättvist.
Vi har gjort en överenskommelse att under semesterperioden kommer det att förbrukas 18 dagar vilket
innebär att man har kvar den 5 semesterveckan.
Bokning i vaktstugan
Under semestern kan bokning av personalföreningens
saker ske via vaktstugan tel. 47129.
Vi uppmanar att man skall vara rädd om våra saker
eftersom går något sönder kan vi inte reparera eller
fixa dom under semesterperioden.
Personalföreningen
Lördagen 3 Juli kommer det att vara
stora festligheter i Folkets Park, bl.a.
kommer Nationalteatern och många andra artister.
Vi vill redan nu informera att vi kommer från personalföreningen att sälja biljetter.
Biljetterna subventioneras så du betalar bara 100 kr/st
Det finns möjlighet att få köpa fler än 2 biljetter.
Först till kvarn gäller
Avd Öppet tider
Under semestern finns det ingen på JBK ,
utan du kan vända dig till IF Metall Avd i
Karlskoga.
De har öppet på förmiddagarna och kan nås på
tel 72 11 80.

Harmonisering
Efter semestrarna kommer företaget att inleda förhandlingar på alla orter, och det handlar om bl.a tak
på komptiden.
Orsaken till deras agerande är att man anser det skall
vara lika för alla i hela koncernen.
Därför vill de
• Införa ett tak på komp.tid på 160 tim
• Tjänstemän skall ha rätten att spara 60 sem.dagar
• IF Metallare skall ha rätten att spara 45 sem.dagar
Och om de olika orterna inom koncernen i Sverige
inte säger ”ja” till dessa tre punkter, kommer det att
ske konsekvenser har företaget meddelat.
Företaget har uttryckt sig att facken är motsträviga
samt att det kommer att ske uppsägningar av
ev. lokala avtal.

Sociala fonden
När man är hos tandläkaren är det
viktigt att man säger till att man skall
ha en specificerad faktura, det räcker
inte med ett enkelt kassakvitto.

Trevlig Sommar
Eftersom detta antagligen är det sista
Metallaktuellt före semestern vill vi passa
på att önska alla en skön semester.

