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Marknadsläge
Den svåra marknadssituationen som är inom Stål i
hela Europa påverkar även oss, och med det orderläge som är vi har under de kommande veckorna
kommer vi att använda TOF-avtalet (Varierad arbetstid), både inom Långa produkter och Varmplåt.
Långa produkter
Alla skiftlag kommer att utnyttja Varierad arbetstid
(Tof) 1 dag varje vecka från v 47 till vecka 53.
Det kan även bli aktuellt med ytterligare några dagar i
slutet av året.
Varmplåt
Vi har gjort upp att man skall använda Tof under
vecka 49, och i vilken omfattning det skall ske.
Uttag av Toff kommer inte att ske på alla avdelningar
och vissa befattningar kommer att köra som vanligt.
Respektive driftchef och kontaktombud skall göra upp
om avvikande eller ytterligare uttag på sin avdelning,
det kan variera mellan skiftlag och befattningar
Viktigt är nu att driftcheferna informerar alla personer
så fort som möjligt vad som gäller på respektive
avdelning.
Degerfors kalendern
Under en rad av år har företaget
gett alla anställda kalendern från
Degerfors Fotoklubb.

Eftersom företaget inte i år kommer att dela ut den,
har personalföreningen beslutat att vi köper in den så
att alla anställda kan få ett exemplar.
Julbord
Det har varit en massa rykten om att det
inte blir något julbord.
Det är helt fel. Det blir av
Håll utkik på intranätet vilka dagar som gäller för just
din arbetsplats.
Metall Kalender för 2016
Alla medlemmar kommer att ha
möjlighet att få en medlemskalender
för 2016.
I tidningen Dagens arbete i december kommer det att
finnas med en talong som man kan sända in (portot
är betalt) eller kontakta JBK så skall vi ordna fram en
kalender.

WWW.JBK.SE

16 November 2015

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Höst terminen 2015.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner
och döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors
och som på högskolenivå utbildar sig inom områden
lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska
linjer är välkomna att söka.
Ansökan skall vara inlämnad till personal
senast Fredagen den 11:e December 2015.
Vid frågor kan Ni höra av JBK telefon 47365
Badtunnor
Vi har nu monterat vår
tidigare badtunna som
var på en släpkärra och
fast placerat den i Lia.

Under december kommer vi att ha en ny tunna för
utlåning som är på en släpkärra och den kommer att
ha en plastbeläggning innanför så den inte torkar
ihop under sommaren.
Kontaktombud
På varje avdelning skall det finnas
ett fackligt kontaktombud.
Klubbstyrelsen har utsett Annika
Dahlström till kontaktombud för
gamla terminalen

Försäkringen Medlemsbarn förbättras
Försäkringen blir betydligt mer omfattande och med
högre ersättningsnivåer.
De nya villkoren börjar gälla 1 januari 2016 för barn
vars föräldrar tecknat försäkringen via sitt medlemskap i IF Metall.
En av fördelarna är att ingen hälsodeklaration krävs.
Det blir högre ersättningsnivåer, ersättning vid fler
diagnoser och vid läs-, skriv- och räknesvårigheter,
kroppsskadeersättning för ungdomar och krisstöd för
hela familjen
En annan är priset. Det blir en betydligt lägre kostnad
för dig som medlem än om du tecknar den privat.

