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Avtal 2017
På avtalsrådet blev man överens att inför 2017 års
avtal kräva 2,8 procents i sammanlagt avtalsvärde i
den kommande avtalsrörelsen.
Vidare behandlade man motioner, samordning, och
förslag till avtalskrav.
I förhandlingsdelegation Stål är det 7 personer som
förhandlar om avtalet. Där ingår Anette som en av de
förhandlande ledamöterna som möter arbetsgivarna.
Det som sker framåt är:

WWW.JBK.SE

16 December

Ändring tider inom Tof
När man på en avdelning gjort en överenskommelse
mellan chef och kontaktombud att lägga ut varierad
arbetstid TOF (Trygghet och flexibilitet) på ett visst
sätt kan uppgörelsen förändras.
Om det händer något oförutsett som innebär att man
måste ändra i det uppgjorda kan företaget avbryta
den överenskomna tiden med 24 timmars varsel.
Helgtävling
Vi har en tävling lagom till helgerna där
vi lottar ut tre matkorgar bland de som
sänt in rätt svar till JBK.
Ditt svar ska vara inne till JBK
senast 13 januari.
Här är gåtan !
Fyra chefer från företaget hade varit ute och rest
och då köpt med sig frukt hem.

Medlemsavgift 2017
Avdelningens representantskapsmöte
beslöt att fackavgiften för nästa år är
oförändrad 1,5%.

Niklas hade köpt äpplen, Olle köpte bananer
och Mladen kokosnötter, Henrik ville även vara
med och köpa lite av vad de andra hade köpt.

Den lägsta avgiften är 208 kr/mån
Den högsta avgiften är 572 kr/mån.

Utifrån bilden ska du kunna räkna ut vad Henrik
ska betala.

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 14 Februari
kl 14.30 PII Hörsal
På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK
 Aktuellt läge
 Inför årets löneavtal
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Telefonförsäljare
Många medlemmar blir uppringda av
telefonförsäljare som vill kränga olika
försäkringar.
För att slippa alla dessa telefonförsäljare kan man
ringa till Nix, på tel 020-27 70 00.
Genom att anmäla sig dit så spärrar man telefonen
mot samtal för försäljningar.

VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD

OCH ÖNSKAR ALLA
GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

