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Ny VD i företaget
Det kom knappast som en överraskning att ägarna nu
sparkade VD i företaget. Under den tiden som han
varit VD har företaget haft stora miljardförluster och
företagets börskurs har gått ned med 88 %.

Om personalläget
I den här oroliga situationen vi har inom företaget och
som alla ser vad som sker inom stålindustrin både i
Sverige och i Europa får vi en hel del frågor från
medlemmar om var man står på Las listan.

Mika Seitovirta ersätts nu av Roeland Baan och han
börjar 1 januari 2016.

Det finns inga Las listor. Det tas fram
först den dagen det finns ett varsel på
företaget.

Baan är just nu koncernchef för Aleris Europa och
Asien som är ett aluminium företag, tidigare har han
varit Europa chef inom Arcelor Mittal-koncernen.
Det viktiga är inte att koncernen byter VD det har man
gjort tidigare. Utan det handlar om vilken målinriktning
och hur företaget organiserar sig och strukturerar sig
på ett förnuftigt sätt som gör att man tjänar pengar.
Ändras inte detta kommer knappast VD bytet att
märkas utan förlusterna kommer fortfarande att ligga
på höga nivåer.
Vi kommer nu att ha ett vakuum på några månader.
Först 2 månader tills ny VD kommer och sedan 2-3
månader innan han har satts sig in företaget och
förhoppningsvis strukturerarar om koncernen, så att
sunt förnuft kommer att råda.
Fallskärm
Den finska statsministern ogillar den ersättning på
1,5 miljon euro som Mika Seitovirta fick i fallskärm.
”Belöningsstrukturen är nog felaktig. Jag tycker inte
att det här är skäligt. Jag anser att det är bättre att
man belönar sådana som lyckas väl och går framåt”.

I de möten vi har haft med företaget
har vi kommit fram till att det är fel väg
för oss i Degerfors att varsla på Metallsidan, utan
det som nu sker är olika omorganisationer och
förändringar i bemanningen.
Just nu har vi varierad arbetstid, och det kan komma
fler veckor längre fram där det kommer att tillämpas.
Det kan komma att ske ytterligare förändringar på
bemanningsplanerna. Men inget varsel och det
innebär det finns inga LAS-listor.
Fotbollsturnering
Det kommer att genomföras en fotbollsturnering som heter Dif:s företagsfotboll
och det kommer att vara en heldag på
Stora Halla, lördagen 21 november
Då skall man genomföra första upplagan av DIF:s
nya företagsfotboll i Stora halla.
Den här turneringen riktar sig till bl.a till företag och
dess anställda och tanken är att få ihop gänget på
arbetsplatsen och perfekt i tiden en månad innan jul.

Koncernen säljer
Outokumpu har nu sålt en stor del av sina 60 procent
i Kinabolaget SKS och koncernen får in ett tillskott på
balansräkningen med ca 3-4 miljarder.

Antal spelare per lag: max 10 st.
Fotbollensturneringen startar 9.00 lördag förmiddag.
Matchlängd: 1x15 minuter.
Varje lag får låna in två licensierade spelare.

Outokumpu har fortfarande en femprocentig andel av
SKS och fortsätter att driva kallvalsverket där.

Anmälningsavgiften på 2.500 kr per lag kommer
personalföreningen att sponsra om man har spelare
både från Metallare och PTK med i laget..

Vi ser även att koncernen säljer av en hel del av olika
markområden, och man försöker nu få in så mycket
pengar som möjligt.
Dubbdäck på kärrorna
Under November byter vi till vinterdäck på
alla våra släpkärror.
Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha
dubbdäck. Det är tillåtet att ha vinterdäck
på släpkärran och sommardäck på bilen,
men inte tvärt om.
Nu när vintern kommer tänk då på att när ni ställer
ifrån er kärran dra inte åt handbromsen, för risken är
att den fryser fast.

Då ingår spel och tio T-shirts. Vinnande lag får första
inteckningen i vandringspokalen och naturligtvis stor
ära och prestige.
Anmälan sker till

Peter Samuelsson 073-512 70 00
Leif Olsson 070-680 79 39
Torbjörn Karlgren 070-24 34 319

Håll dig uppdaterad i avtalsrörelsen
När det sker händelser i avtalsrörelsen
skickar vi ut sms eller mejl till dig som
anmäler att du vill få avtalsnyheter.
Prenumerationen startar du genom att
anmäla dig på ifmetall.se under rubriken Avtal 2016.

