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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Tof i Januari
Överskjutande Tof pengar betalas ut
redan på Januari lönen.
Avtalet vi har innebär att gränserna i tidsbanken är att
man max kan ha +272 tim och –150 timmar.
Enligt avtalet avsätts det varje år 68 timmar i januari
och den som hamnar över 272 timmar får då utbetalt
den överskjutande delen, och då med halva summan.
Om man har en timlön på 200 kr/tim och det på
lönebeskedet står att man får ut 50 timmar i Tof, då
utbetalas 100 kr * 50 tim. (innebär halva summan)
SD och högern fällde schysta villkor
SD krokade arm med de borgerliga partierna när
riksdagen, den 30 november, röstade om schysta
villkor vid offentliga upphandlingar.
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Fel på lönebeskedet
På lönebeskedet som är i Januari
har det inte gjorts något Folksamavdrag, orsaken är data problem
mellan Folksam och företaget.
Det blir därför ett dubbelt avdrag på Februarilönen.
Avdraget gäller för de medlemmar som har tecknat
olika tilläggsförsäkringar för maka/make och barnförsäkringar. De övriga försäkringarna betalar JBK

ÅRSMÖTE
Tisdag den 14 Februari
kl 14.15
Plats: PII-hörsal
På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK och val av kontaktombud
 Aktuellt läge på verket och inför årets löneavtal
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 timmes lön enligt utvecklingsavtalet

Det innebär att regeringens förslag föll och att
lönedumpningen med skattepengar därmed kan
fortsätta.
Det är bedrövligt att våra skatter ska kunna användas
till att sänka folks löner, säger IF Metalls ordförande
Anders Ferbe.
Han menar att dagens regler är otidsenliga och att de
underminerar den svenska modellen.

Fisketävling
Personalföreningen anordnar en fisketävling för alla
anställda med familjemedlemmar.
Lördagen den 4/2 2017

– Lönedumpning hör inte hemma i Sverige 2016,
säger han.

Tävlingen startar 10:00 och slutar 13:00 vid Gryten.
Utgång från 09:45

Tyvärr har de löntagarfientliga partierna i riksdagen
röstat emot regeringen och låter det här fortsätta.

Alla skall vara tillbaka senast 13:15
(annars diskvalificering)

Det gynnar varken löntagare, samhället eller seriösa

Efter invägning sker prisutdelning c:a 14:00

Avtalet 2017
Strax innan jul fick IF Metall ta emot arbetsgivarnas
krav på förändringar i avtalet som löper ut den 31/03.
Arbetsgivarna anser att om det ska bli löneökningar
måste arbetarna själva betala för det genom
försämringar av andra villkor i kollektivavtalen.
Förhandlingar påbörjan redan nu i slutet av månaden.

Vid startplatsen kommer det att finnas en brasa för att
värma sig vid och personalföreningen bjuder på korv
och godis till barnen.
Föranmälan till:
Palle Hansen 073 08 59934
Dan Larsson 070 08 47535

