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Läget inom stålindustrin
Alla stålbolag har nu stora problem både i Sverige och
och Europa och det sker dramatiska förändringar på
många företag.
I Europa är det flera neddragningar och nedläggningar
som föreslås.
I Sverige ser vi varsel bl.a inom SSAB och Ovako,
inom Sandvik planerar att gå ned i skift och andra
företag kör korttidsveckor.
Inom vår koncern görs en sammanslagning med tyska
Inoxum samtidigt som även här är ordersituationen
allvarlig där ex Avesta går ned till tre-skift.
Det finns i nuläget inga förslag om varsel inom vårt
företag. Men vi vet att när det nya bolaget är bildat
skall det sparas ca 2 miljarder, och det samtidigt som
beläggningen är låg.
Vi i Degerfors
Under nästa vecka kommer vi tillsammans med
ledningen att genomföra informations möten för
alla skiftlag och anställda inom Qpe.
Vi kommer att redovisa hur vi på Degerforsorten
skall möta framtiden på ett bättre sätt än varsel.

Arbetsvärdering
I det arbete med att förändra och modernisera vårt
lönesystem börjar sakta ta form.
Vi genomför nu med alla chefer och kontaktombud en
avstämning hur en ny värdering kan se ut. Det som
kommer att värderas är varje befattning och inte att
man värderar flödesgruppen.
Avsikten är att vi skall kunna presentera ett förslag till
klubbmötet i Februari.
Visstidsanställda
Vi har blivit överens med företaget att de personer
som hade en visstidsanställning till 31 dec inte
kommer att sägas upp och sluta.
Lösningen blir istället att 4 av dem blir fast anställda
och den 5:e får en förlängd visstidsanställning till Aug
nästa år. Vi är nu 402 Metallare.
Läkar/Recept kvitton
När du har kostnader för läkarvård och
recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen
skall man gå till JBK och lämna original
kvittot du fått vid läkarbesöket eller
apoteket.
Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år).
Dessa kvitton har en giltighetstid på 2 år.
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Julskinka
Årets julklapp är ett presentkort för
en julskinka. Det kan hämtas på
Jbk personligen under tiden
Måndag 17 Dec - Fredag 21 Dec
06,30 - 15,00
Då har vi även glöggrytan varm. Tänk på att
presentkortet måste hämtas personligen, det gäller
endast på Kronhallen Degerfors .
SKINKAN MÅSTE VARA
UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC

Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det.
Den som utses till hedersmedlem får en
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.
Social fonden
De personer som har tandläkarkvitton
som är för 2012 och som vill ha ut
ersättning för dessa, måste komma till
jbk senast fredag 11 Januari.
Höjd A-kasseavgift
Arbetslöshetsavgiften som du betalar är
ingen intäkt vare sig för IF Metall eller
A-kassan, utan de pengarna går direkt till
statskassan helt enligt Alliansens beslut.
Konstruktionen som Reinfeldt har gjort innebär
-att ökar arbetslösheten - skall avgiften höjas
Därför höjs nu arbetslöshetsavgiften från
125 kr/mån till 175 kr/mån den 1 jan 2013.
Fackavgiften är oförändrad.
Lägsta medlemsavgiften är 232 kr/mån
Högsta medlemsavgiften 580 kr/mån.

Öppet JBK
Under mellandagarna är JBK stängt.

VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD

OCH ÖNSKA ALLA EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

