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Utlottning av DIF entré biljetter
Personalföreningen har fått 40 fribiljetter till
valfri DIF hemma match.
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OB ersättningar
Enligt centrala avtalet är ökningen
på OB från 1 april dessa.

För att vara med i utlottningen av dessa
måste man: höra av sig till JBK och att man
är medlem i personalföreningen.
Sport aktiviteter
Personalföreningens styrelse har
i år beslutat att inte vara med och
arrangera något angående anmälan till Vårruset.
Vi har nu en liten grupp som har fått i uppgift att se till
att olika ”sport” aktiviteter arrangeras under året.
Hedersmedlemmar
Palle Hansen och Johan Kjellman
blev i år hedersmedlemmar i
IF Metall. Denna utmärkelse får
man vid 25 årigt förtroendearbete.
De hedrades med fina
presenter, middag på Bofors hotell
Och när de blir pensionärer så har
de gratis medlemskap i IF Metall.
Karlskoga Motorsportsvecka 12-17 juni
Medlemmar i IF Metall får rabatt på
”motorpass” som gäller hela veckan.
Ta med medlemskortet till
turistinformationen i Karlskoga.
Som medlem betalar du endast
200kr/st ordinarie pris är 395kr/ st.
Max fem pass per medlem.
Ledighet 1 Maj
I år inträffar valborgsmässoafton på en måndag och
första Maj på en tisdag.
I arbetstidsschemat är det storhelg från måndag kväll
22 till tisdag 22.
Samtliga är lediga utom de som arbetar kontinuerligt.

Övertidsersättningen
Vid arbete utöver arbetstidsmåttet per dygn betalas
övertidsersättning som utgörs av dels lön för arbetad
tid, dels övertidstillägg med 48.36kr timman.
Lönesystem fakta
I lönesystemets IV-del har våra medlemmar totalt
645 mångkunnigheter som är fördelade på detta sätt.
Har 1 Mk Har 2Mk Har 3 Mk
327
215
116
Lokala löner
I april kommer vi att påbörja våra löneförhandlingar.
Avtalet säger att löneökningen är snittlönen x 2%.
Snittlönen för mars var 29 567 kr.
När halvårsgenomgången blir klar vet vi april månads
utfall och då kan vi påbörja förhandlingarna.
Löneförhandling
Vi har ännu inte suttit tillsammans med företaget pga.
påsk ledighet och att HR har varit på
annan ort.
Vi kommer att sätta oss med HR till
veckan för att starta löneförhandlingen.
Läget i Degerfors
Det har inte förekommit några olyckor inom
Degerfors saiterna.
Inom QPE har leveranssäkerheten under mars
hamnat på 85%. Konverteringskostnaderna är ännu
inte klara. Kvalitén har varit dålig pga. flagor och
intryckningar, men projekt pågår. Orderbeläggningen
väldigt bra kommande veckor. Valsningen är flaskhals
nu pga. Materialtillgångsstrul och haverier.

Våra släpkärror
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror,
men vi kommer under vecka 15 att sätta på
sommardäck på alla våra släpkärror.

PSC-Nordic har haft ett otroligt bra 1:a kvartal.
Mycket hög orderingång, leveranssäkerheten fick lida
lite pga den höga orderingången. Kvalitén har sett bra
ut, inga större reklamationer eller avvikelser.
Även 2:a kvartalet ser orderstocken bra ut.

Fisketävlingen
52st deltagare vid årets första fisketävling av dessa
var det 42st som fiskade.
Vinnare STÖRST fisk Björn Kleven 562g
Vinnare Herr Joakim Lundberg 916 g
Vinnare Dam AnnSofi Stolt 60g
Vinnare barn Ronja Bengtsson 138g

Långa Produkter har bra beläggning, utbytet för det
första kvartalet har varit god. Bra takt i valsverket,
flaskhalsen är färdigställningen där vi ligger efter vid
svarven pga. olika omständigheter. Vi har haft en del
reklamationer men inga större. Vi kommer att
tillsvidareanställa inom kort inom färdigställningen.

