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Körning under semestern
Vi har gjort upp med företaget vilka regler som skall
gälla vid körning under semestern.
Bakgrund

Vi har inte samma semestertider i Sverige som i
övriga Europa och företaget har för avsikt att korta
ned tiden på olika sätt.
Enligt semesterlagen skall företaget bereda alla
anställda fyra veckors sammanhängande semester.
Skall man köra produktion på en avdelning kan det
innebära att personer inte får fyra veckors sammanhängande ledighet.
Regel

Personer som har semester inplanerad under den
tid där produktionskörning kommer att ske och väljer
att flytta semesterdag för att utföra arbete får en semesterbonus på 1.300 kr/dag efter överenskommelse
med sin chef.
Det kommer att vara din ansvarige chef som beslutar
om vilka befattningar och tidsperiod som han anser
behövs för att köra produktion inom den planerade
semesterperioden.
Sommarvikarier
Företaget kommer att ta in ca 15-20 personer som
sommarvikarier, det innebär att de skall gå in på olika
befattningar på några avdelningar
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Tandläkare ersättning
När vi införde ersättning för tandläkare
2003 var regelverket att man under ett
år kunde få tillbaka maximalt 4.000 kr.
Dessa pengar var värt en hel del då,
en snittlön var då 18.300 kr.
Under de år som varit har både kostnader och löner
ökat, men vi har inte rört max taket på ersättningen.
Klubbstyrelsen har därför beslutat att den maximala
ersättningen skall följa kostnadsutvecklingen.
Därför har klubbstyrelsen beslutat att omgående höja
taket till 6500 kr.

Koncernens resultat
Företaget har nu presenterat sitt kvartalsresultat för
årets tre första månader och det visar en förlust på
-42 milj euro (ca -400 miljoner)
Ser man på övriga stålföretag i Sverige visar de plus,
Sandvik + 563 miljoner och SSAB + 534 miljoner.
Även våra konkurrenter inom rostfritt visar på plus
resultat, och vi är nu på toppen av en högkonjunktur
inom stål.

.

Företaget skall nu gå igenom alla ansökningar som
kommit in, ca 80 ansökningar.
FORA beskedet
Under maj kommer pensionsbeskedet
från Fora att dyka upp i din brevlåda.
Det visar hur mycket samlat kapital du
har i avtalspension SAF-LO och i LP.
Brevet presenterar även hur och var pengarna är
placerade, hur utvecklingen har sett ut det senaste
året och om du har återbetalning och familjeskydd.
Har du frågor kring FORA beskedet kontakta Jbk
Nyckelbricka
Under Maj får alla ett brev
hemsänd med en speciell
nyckelbricka .
Erbjudande man får i brevet i Maj är att förbundet
betalar de första fyra månaderna, därefter står det att
du kan betala en årsavgift.
Jbk kommer att betala din årsavgift-

-

Det är sorgligt att just vår koncern inte klarar av
att göra plusresultat, det har varit mycket stora
förluster 8 år i rad.
Frågan man kan ställa sig är -- Varför ?
FISKETÄVLING / FAMILJEDAG.
Lördag 30/5 kl. 10-13
Personalföreningen anordnar en fisketävling för alla anställda och familjer.
Förutom att vi skall fiska kommer vi även grilla korv
och ha lördagsgodis till barnen.
Det kommer att delas ut priser för följande:
- Tyngsta fisk och Längsta fisk
- Totalvikt (Metemästartiteln)
- Barnklass (upp t o m fyllda 12 år)
Plats: Gamla brandstation kl10-13.
Anmälan
Anmäl om du kommer själv eller har familjemedlemmar med dig.
Du kan anmäla dig till Fredrik Elg 47363 eller
Ann-Sofie Larsson 47336
Sista anmälningsdag tisdag 26/5

