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Koncernen
När företaget presenterade sitt delårsbokslut framgick
det att man kommer med åtgärder för att reducera
kostnader i företaget. Det kommer att presenteras inom
de närmaste månaderna.
När man skall skära kostnader är det viktigt att man ser
kostnaderna fördelar sig i företaget, så man inte sparar
på fel saker, ”sila mygg och svälja elefanter”.
Så här ser kostnadsbilden ut inom företaget.

WWW.JBK.SE

19 februari 2016

Code of conduct
Inom koncernen har man tagit fram ett regelverk som
heter ”code of conduct” där företaget har slagit fast
sina etiska regler hur man skall förhålla sig till olika
slags kränkningar, det kan handla om rasism, olika
trakasserier mm.
På klubbmötet påstods det att Metall hade haft åsikter
om vilka tidningar och material som får finnas på en
avdelning. Det är helt fel.
Det är inte Metall som har tagit upp dessa frågor utan
det är företaget utifrån regelverken.
Vi har bett att företaget skall informera om regelverket
och inte påstå att Metall har tyckt till i dessa frågor.

Var skall det sparas ?

Inom Metall tycker vi självklart att olika former av
kränkningar är förkastliga, och att regelverket är bra.

Personal i koncernen
När företaget gjorde sammanslagningen med Thyssen
Krupp satte man som mål att mellan åren 2012 och
2017 skall man ta bort 3.500 personer.
Hittills har minskat med 2.330.

Lia
För att hyra Lia gäller att man är medlem i någon av de
fackliga organisationerna på Outokumpu Degerfors.

Företaget återkommer ständigt till att man följer det
målet, och nästa år är det 2017.

Du gör bokning personligen till Jbk. Vid bokning skall
du betala 500 kr i bokningsavgift, som räknas av när du
slutbetalar hyran, om du avbokar är de förverkade.

Så här ser antalet
anställda ut idag inom
koncernen på de olika
enheterna.

Man förbinder sig att städa efter sig. Om det ej sker får
man betala självkostnad för städkostnad (1.500 kr)

Var man skall skära de återstående 1.170 personerna
är något som ingen vet.
Årsmötet
På årsmötet valdes styrelsen för Jbk och är enligt detta
Ordförande
V-Ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

De hyresnivåer för dygn som gäller för 2016 är:
Storstugan är 500 kr/dygn, Hyra småstuga är 300kr/
dygn och vill man hyra allt är det 2.000kr/dygn.

Bjarne Rasmussen
Anette Blom
Franz Maretta
Ann‐Sofie Larsson
Jan Karlsson
Stefan Öberg
Palle Hansen
David Fridholm
Stefan Sääf

Kinesisk ståldumpning
IF Metall från de olika stålföretagen i Sverige var i
Bryssel för att demonstrera mot Kinas planerade
prisdumpning av stål.
Det handlar om att rädda den grundläggande principen
om att konkurrensen ska vara fri och på rättvisa villkor
vilket inte är fallet när Kina subventionerar sin industri.
Så här ser tillförseln av
handelsfärdigt stål i
världen 2015
Kina med 45 %försöker
nu exportera sitt överskott
till andra länder

