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Industriunderhåll flytt
När den nya arbetsorganisationen skall införas inom
Varmplåt har Industriunderhåll som är ett dotterbolag
till Outokumpu beslutat att alla 39 IF Metallare skall
föras över till Varmplåt.
Det innebär att alla då blir anställda i Outokumpu till
100 % från den 1:a April.
Enligt lagen gäller EU direktiven vilket innebär att alla
personer måste tillfrågas om övergången.
Vi har via tidigare avtal överenskommit att alla tillhör
järnbruksklubben och går under alla de avtal vi har.
Förändringen innebär för Metallarna att man då
juridiskt får Outokumpu som en 100 % arbetsgivare
och ej längre har en egen Las turordningskrets.
Ämnesverket
Den övertalighet som uppstod i dec förra året på
grund av ordersituationen, blev vi överens att använda
övertaligheten till att förstärka underhåll.

WWW.JBK.SE

08 Mars 2013

Årsmötet
På årsmötet valdes den nya klubbstyrelsen, och det
är dessa personer som ingår i JBK.
Uppdrag
Ordförande
V.Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Avdelning
Jbk
Jbk
Ämnesverket
Grovplåt
Betlinjen
Ämnesverket
Delning

Suppleant
Suppleant

Sääf Stefan
Larsson Dan

Psc Nordic
Underhåll

Revisor
Revisor

Jari Heikkinen
Bergkvist Sabina

Prov.verkst
Ämnesverket

Personalförmån Fria inträden
Personalföreningen och företaget har möjliggjort att
alla inom företaget har fritt inträde när man uppvisar
sitt passerkort och det gäller för dessa:

Vi har nu överenskommit att den lösningen skall
fortsätt ytterligare ett kvartal (april-Juni)
Pensionsbesked
I dagarna får alla ett orange pensionsbesked. Det är en information om hur
stor din teoretiska pension ser ut.
Vill du ha hjälp kring beskedet kontakta Jbk.
Skiftschema
Den nya organisationen inom varmplåt med 5-skift
börjar nu på Delningen (några har redan börjat).
De övriga avdelningarna startar sina 5-skift direkt efter
påskhelgen.
Det skiftschema som används i starten är 2-2-3 utom
för Grovplåt och Sliphall som går 2-2-2.

Strömtorp

DIF

Orion

5-skift semester
När det sker en övergång till 5-skift
kommer företaget att justera semesterkvoten enligt Nettometoden.
Det innebär att den som övergår till ett
5-skift då får 22 semesterdagar.
(motsvarar 5veckors semester)
Orsaken till denna regel är att antalet semesterdagar
för 5-skiftare annars blir längre än den lagstadgade,
eftersom när man tar ut semesterdagar så görs det
endast avdrag för semesterskift i schemat.

Fackliga Kontaktpersoner
På varje avdelning finns det en facklig kontaktperson, som är valda på järnbruksklubbens årsmöte efter förslag
från respektive avdelning.

