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Nytt Intranät
Företaget har nu startat upp ett nytt intranät, och det
är på ett sedvanligt Outokumpusätt.

Klubbmöte i Oktober
Vi planerar att kalla alla medlemmar till ett klubbmöte
i Folkets Hus Biosalong senare i Oktober.

Vi kan torrt konstatera att det är mycket krångligt och
svårt att hitta på det nya intranätet.

Orsaken till att vi vill ha ett möte är att det händer
mycket inom koncernen och vi avvaktar nu vilka
åtgärder företagets styrelse kommer att besluta om.

För att hitta bättre så lägg in följande länkar och spara
det som favoriter
JBK-intranät
http://dehis001.od.cssdom.com/metall/index.htm
Personalföreningen
http://dehis001.od.cssdom.com/metall/formaner/start.htm

Omstruktureringar
Företaget har nu planer med att strukturera och flytta
om olika verksamheter inom Varmplåt.
Företaget informerar nu alla berörda skiftlag att det
som skall ske är att både bandslipning och handslip
kommer att flyttas till gamla terminalen.
Det är tänkt att dess omflyttningar skall vara klart till
årskiftet.
Centrala avtalet
Under September och oktober är det mycket intensiva
månader i avtalsrörelsen. Här är några viktiga datum:

Det är redan klart att Outokumpu säljer rördelen till
italienska Tubinoxia i en tvåstegsaffär, där Tubinoxia
blir minoritetsägare , med en option att bli huvudägare
inom tre år.
Koncernens rördel OSTP har just nu 850 anställda
och 10 produktionsenheter i Sverige, Finland, USA,
Saudiarabien, Estland och Kanada.
Generationsväxling
Vi har nu gjort det första lärlingsavtalet på järnverket.
Syftet från företaget och JBK är att skola in de nya
ungdomarna och att de får en bra utbildning, samt att
de har en acceptabel ersättning.
Vi har idag en ogynnsam åldersstruktur på järnverket
där medelåldern just nu är 47 år.
Under de närmaste 5-åren har vi 42 personer som
kommer att gå i ålderspension, det är 10 % av alla
metallare. Fördelningen inom åldersgrupperna är
denna:

Avtalskrav ska överlämnas till arbetsgivarna.
och sedan sker förhandlingarna.

Under Oktober pågår alla förhandlingar.
Är man inte klar med förhandlingarna till den
1:a November träder de opartiska medlarna in.

Målet är att ett nytt avtal ska vara klart 30
november.
Alla medlemmar kan följa vad som händer och då få
aktuella avtalsnyheter genom att anmäla sig på
www.ifmetall.se och då få sms nyheter.

JBK förmån
Alla medlemmar inom JBK har nu en Allriskförsäkring
(drulleförsäkring) som gäller från 1 Juli 2011.

Fritidsfondens båtar
Våra båtar kan utlånas till mitten av Oktober, därefter
tar vi upp båtarna och gör vinterservice på motorer
mm. Båtarna tas då bort ur boknings systemet

Samtidigt kan man få en genomgång med Folksams
expert Kennet Svensson som hjälper dig med en personlig försäkringsgenomgång. (kostnadsfritt)

Den båt vi har stående på en trailer kan fortfarande
bokas.

Kennet kommer att finnas på JBK vissa dagar där
man kan boka sig via Johan för genomgången.

