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Utlottning av DIF entré biljetter
Vi har nu haft utlottning av 20 entré biljetter
för vårsäsongen. Vinnarna hör av sig till JBK.
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1:a Maj Demonstration
Samling i Folkets Park 10:30 och talarna börjar 11:00.
En av årets talare är Tomas With från förbundet.
IF Metall bjuder på korv och festis. Det kommer även
att serveras fika. Hoppborg och ponnyridning kommer
även att finnas på plats.
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Händer i koncernen
Outokumpu ska förbättra tillförlitligheten och göra vår
produktion mer förutsebar.
Förändringar som sker är att Torneå delas in i tre
enheter produktion av rostfritt, ferrokrom inklusive
gruvan i Kemi och bearbetningsenhet i Termeuzen.
Det sker en personalförändringar i verkens
ledningsgrupper och ledningen nu direkt.
Martti Sassi kommer att fokusera heltid på att leda
Ferrochrome.
Niklas Wass är utsedd till chef för Torneå operations.
Terneuzen kommer att separeras från verksamheten i
Torneå och Frank de Meijer kommer vara ledare där.
Cem Kurutas efterträder Niklas Wass på QPE
Degerfors.
Förändringarna är en del av ansträngningarna för att
öka operativ effektivitet i Europa, även att varje enhet
får fokus från ledningen som de förtjänar.
PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2018.

Inkomstförsäkring
IF Metall håller nu på med att undersöka
om man ska införa en inkomstförsäkring.
Som en del i medlemskapet.
Inkomstförsäkring ger ett extra skydd vid arbetslöshet
för de som inte får 80% vid arbetslöshet.
Semesterlön
Under semestern har man sin ordinarie lön och alla
semestertillägg utbetalas före semestern.
De semestertillägget man har består av 2 delar, och
summan av bägge tilläggen är din semesterlön och
som skall delas med antalet semesterdagar som man
har.
Semester tillägg 1:

0,8% av din månadslön

Semester tillägg 2: 0,5% av dina OB och övriga
ersättningar som du tjänade in under intjänandeåret.
Komp tak
På det sista lönebeskedet har vi upptäckt att företaget
tagit bort det komp tak på 160 timmar som vi tidigare
haft. Och det har skett helt ensidigt.
Tydligen är det på grund av att Företaget valt att
outsortsa lön avdelningen och det för med sig
problem.

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 JBK expedition
senast torsdag 7 juni.
Utbyte av släpkärror
Personalföreningen kommer att byta ut två släpkärror
och det innebär att vi skall göra oss av med två kärror.
Medlemmar i personalföreningen som är intresserade
kan lämna bud på dem.
Gör då så här:
Lämna ett skriftligt bud i ett stängt kuvert och sänd det
till JBK expedition, märk kuvertet med vilken kärra
som avses.
Sista datum att lämna in kuvertet är 11 Maj.
Våra revisorer kommer därefter att kontrollera alla
kuvert och den som har lagt det högsta budet får köpa
kärran för det beloppet.
De kärror som avses är öppna kärra RSF 769 och
täckta kärran XMF 264.

