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Lönebesked Elektronisk
Det finns nu en möjlighet för alla Metallare att få sitt
lönebesked elektroniskt direkt till datorn istället för att
få det via posten.
De som väljer att få sitt lönebeskedet via sin dator och
mail kan skriva ut sitt lönebesked på jobbet men även
hemifrån.
Via företaget får man en webbadress där man loggar
in sig, med sitt namn och ett lösenord som man får
från företaget.
Väljer man denna lösning får man inget
lönebesked på papper längre, så det är
ett val man skall göra..
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Lokala löneförhandlingar
Vi kommer att påbörja våra löneförhandlingar i mitten
av Februari.
I den löneanalys vi har över hur lönestrukturen skall
vara, ser vi att utifrån målet med förhållandet mellan
grundlön och IV del att vi ligger fel.
Klubb Beslut
Lönedel
%
AV-del
80,0%
IV-del
20,0%

Läget just nu
Lönedel
%
AV-del
85,0%
IV-del
15,0%

Det gör att vi nu tittar på hur vi skall klara av att hitta
olika justeringar av årets lönepott, och att då göra
olika förändringar inom IV-delen på något sätt.

Den som är intresserad skall anmäla
detta till Gunilla Sundholm på
löneavdelningen.

Det innebär att det inte kommer att bli ett generellt
påslag i årets avtal.

Nya OB ersättningar
Enligt det centrala avtalet så ökar OB och övertidsersättningarna från 1 Februari och är dessa:

Omställnings ersättning
Det har varit resonemang om vem som skall ha
omställning när nya organisationen börjar (1 Jan).

Ersättningar
OB - Eftermiddag
OB-Natt
OB-Lördag
OB-Söndag
OB storhelg
Övertids ersättning

01-feb
23,69
34,50
66,42
93,16
155,05

Det som gäller enligt avtal är:
Skall HA = Person som ändrar sin ordinarie arbetstid i
sin befattning. (samma jobb före och efter 1 jan)
Får INTE = Person som har bytt befattning går då in i
sitt ordinarie schema. (olika jobb före och efter 1 jan)

43,15

Semester utläggningen
Vi har en preliminär uppgörelse angående när vår
huvudsemester under 2012 skall vara.
Inom Varmplåt ingår både PSC Nordic och Underhåll.

Enhet
Vecka Vecka Vecka Vecka
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28
29
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31
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29
30
31
32
Stålindustrin
Det sker en hel del spekulationer över vad som sker
inom stålindustrin i Europa.
År Antal företag
Så här har utvecklingen
i Europa varit
Den som tror att utvecklingen
stannade 2001 lever i en utopi.

1976
1986
1998
2001
2012

21
11
6
4
?

Vi tror att den lågkonjunktur som vi
befinner oss i kommer att driva fram nästa steg.
För en gång skull känns det tryckt att ha finska staten
som ägare.

Nomineringar till årsmötet
Inför årsmötet är det dags att nominera personer som
skall väljas till klubbstyrelsen.
De personer som står för omval och kan nomineras är
dessa (markerade med Blå färg)
Uppdrag
Ordförande
V-Ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Bjarne Rasmussen
Herbert Wasserfaller
Franz Maretta
Ann-Sofie Larsson
Per Olov Linder
Stefan Öberg
Annette Blom

Avdelning
Metall
Metall
Ämnesverket
Grovplåt
Ämnesverket
Klipplinjen
Betlinjen

Suppleant
Suppleant

Dan Larsson
Stefan Sääf

Industri underhåll
PSC Nordic

Nomineringar kan ske till valberedningens ordförande
Kenneth Wass Ämnesverket eller Jbk.

ÅRS MÖTE
Tisdagen den 28 Februari
kl 14.30 PII Hörsal

