Nr 10

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Val av Klubbordförande
Bjarne har nu valt att sluta som klubbordförande i Jbk.
Han har jobbat fackligt sedan 1978 och haft uppdrag
på heltid sedan 1982. Bjarne gör sin sista dag som
ordförande den 31 maj.
I våra stadgarna står det :
”Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret
ska nyval av efterträdare ske.”

Därför kommer det att bli ett klubbmöte den 31 maj
och ett nyval kommer att ske av klubbordförande.
Som en konsekvens av ett nyval sker, kommer det att
bli hel del andra förändringar inom klubben.
Klubbens valberedning och kontaktombud samt Jbk:s
klubbstyrelsen har därför enhälligt föreslagit följande
till klubbmötet .
 Till ny klubbordförande föreslås Anette Blom.
 Till ny Vice Ordförande föreslås Ann-Sofie Larsson.
 Till ny Huvudskyddsombud föreslås Palle Hansen.
Övriga nomineringar kan ske till mötets början.
Koncernens Årsmöte
Samtliga fackliga i Sverige inom koncernen har haft
årsmöte. Och där valdes att Ann-Sofie ska vara den
som ersätter Bjarne i GWC.
GWC är:
Det är 7 fackliga från olika länder i Europa som
kontinuerligt möter koncernens ledning.
En av dessa 7 personer har varit Bjarne och nu
blir det Ann-Sofie istället..
PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2017.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors samt
den 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 personalavdelningen
senast torsdag 15:e juni.
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KLUBBMÖTE
Onsdagen den 31 Maj
Folkets Hus kl 14.30
På dagordningen finns bl.a
 Beslut om årets löneavtal
 Val av klubbordförande
 Val av Vice Ordförande
 Val av Huvudskyddsombud
 Aktuellt personal läge
 Händer i koncernen
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid
gäller lön enligt utvecklingsavtalet

Årets löneavtal
Efter att halvårsgenomgången blivit klara kunde
vi konstatera att snittlönen blev 28.857 kr.
Det centrala avtalet innebär att det ska göras en
lönepott på 2% av snittlönen, dessa kronor ska sedan
fördelas i vårt lönesystem.
I vårt lönesystem har vi en grundlön samt sju olika
individuella delar som lönepotten ska fördelas inom.
Till klubbmötet kommer vi att presentera hur
fördelningen av årets lönepott blev.
JBK Sommarpresent
Klubbstyrelsen har beslut att JBK ger en exklusiv
sommarpresent till alla sina medlemmar.
Det är 5 special kryddor
för grillning.
Sommarpresenten ska
hämtas på JBK
mellan 7-21 juni.
OBS Det är 7-21 juni!
Sommarvikarier
Företaget kommer att ta in 18 sommarvikarier.
Det innebär att de ska gå in på olika befattningar på
avdelningarna.
Dessutom kommer företaget att under en månad ta in
11 sommarbarn. Dessa kommer att arbeta med vår
yttre miljö.

