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Förslag Sociala fonden
Sociala Fonden finansieras idag via några avtal med
företaget samt att alla betalar en medlemsavgift
på 75 kr i mån.
Målet vi har med Sociala fonden är att den skall hjälpa
medlemmar mot stora plötsliga kostnader som man
kan råka ut för.
Förra året höjde vi max ersättningen för tandläkare
från 4.000 kr till 6.500 kr.
Klubbstyrelsen har sett att kostnaderna
för glasögon är mycket stora och vill
därför öka ersättningen.
Idag gäller 1.000 kr under en två års period.
Förslaget är
4.000 kr och gäller under en två års period.
För att ge denna ersättning måste medlemsavgiften
ökas med 25 kr/mån till 100 kr/mån.
(varit oförändrad 75 kr/mån sedan 2005).
Vi ska under maj ha klubbmöte där klubbstyrelsen
lägger dessa tre förslag till beslut:
1. Sociala fondens medlemsavgift höjs till 100 kr/mån
2. Glasögonersättningen man får blir 4.000 kr på 2 år
3. Ersättningen börjar gälla 1 Juni i år

Koncernen
Företaget har nu presenterat sina planer hur de skall
komma till rätta med situationen i företaget.
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Halvårsgenomgång Löner
Under denna månad ska det göras en genomgång
på alla avdelningar över lönerna.
Kontaktombudet skall nu kolla av med sin avdelnings
medlemmar om hur deras lön ser ut och om det är
rätt.
Därefter kommer respektive chef, kontaktombud
och personalavdelningen att gå igenom samtliga
personers löner.
När detta är klart för alla avdelningar får vi fram ett
underlag inför löneförhandlingarna och hur den nya
snittlönen ser ut som kommer att ligga till grund för
lönepotten på 2,2%
Löneavtal
Både företaget och vårt mål är att vi skall vara klara
med löneförhandlingarna under maj månad.
Det utfall vi kommit fram till skall vi då ha ett
klubbmöte på Folkets Hus för ett godkännande av
löneavtalet.
Inträde DIF
Fritt inträde till DIF är nu möjligt för
alla medlemmar i personalföreningen.
Men du måste uppvisa ditt medlemskort.
Om du vill ha ett sådant medlemskort, kan du
antingen hämta det på JBK eller ring 47365.
Nya släpkärror
Vi har nu inskaffat en ny
flyttkärra.

Den nya VD var i Degerfors under förra veckan, och
det var två delar han pekar hårt på.
1. Företaget är för hårt centraliserat och därför ändrar
man hela organisationsstrukturen.

Kapellkärran är nu utbytt
mot en ny med plastkåpa.

2. I förhållande till konkurrenterna är vi för många
på tjänstemannasidan och därför ska man minska
med 600 personer och i Sverige med upp till 90.
Som vi ser det kommer det att bli förändringar med
nya chefer och lite stök med den nya organisationen.

Personalläget
Vi är just nu 400 Metallare och det finns några få
vakanser och övertaligheter.

Men för oss inom Jbk kommer det inte bli någon större
dramatik.

På vår hemsida finns det hela tiden uppdaterat våra
bemanningsplaner.

