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Kräftfiske ”vid Agsjön”
Personalföreningen arrangerar utlottning till kräftfiske i
Agsjön.
Datum: 24 Augusti.
Kl: 15:00 21:00
För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska
anmälan göras senast 21 augusti till
Palle Hansen 47199.

WWW.JBK.SE

15 Aug 2018

Koncernen
"Det tredje kvartalets leveranser av rostfritt stål
väntas vara säsongsmässigt lägre i affärsområdet
Europe och stabila i Americas.
Prispressen fortsätter i Europa, men den negativa
effekten motverkas delvis av högre
baspriser i USA där högre importtullar på
stål ger stöd", skriver bolaget i
delårsrapporten.

Personalföreningen kommer sedvanligt att se till att
alla som är på fiskeplatserna får grillad hamburgare
eller korv samt godis till barnen.
Utlottning av DIF entré biljetter
Personalföreningen har 20 fribiljetter till
valfri DIF hemma match.
För att vara med i utlottningen av dessa
måste man vara medlem i personalföreningen och
höra av sig till JBK.
Dragning sker onsdag eftermiddag den
22 augusti.
Avd. 19 östra Värmland
1-2 september arrangerar avd. 19
familjedag med fiske.
Start: Lördag kl 12:00
Plats: Fräkentjärn och Älgtjärn intill Lokavägen 205.
Om du är osäker kan du ringa
Åke Andersson 070-656 03 39.
Det bjuds på korv och kaffe.
Folkets Park
Vi är med från Jbk och sponsrar föreställningen
Klura ut, en show för hela familjen med cirkus cirkor.
Från 4 år
Folkets Park Degerfors

7 Sept. kl. 10,00
Det är Fri entré

Om du skadar dig på jobbet
Om du råkar ut för en skada på jobbet är
det en arbetsskada.
Alla arbetsskador ska anmälas.
Om du skadar dig gäller följande tre saker :
1. Uppsök sjukvård om det behövs.
2. Kontakta arbetsledningen.
3. Kontakta huvudskyddsombudet Palle Hansen.
När någon får en arbetsskada förlorar man inte lön.
Det blir även registrerat både till försäkringskassan
och AFA.
Företaget har även en skyldighet enligt lagen att
erbjuda den som blir arbetsskadad ett alternativt
arbete.
När en person blir erbjuden ett alternativt arbete är
det viktigt att personen själv avgör om man kan klara
av detta arbete. Om man tackar ja till det alternativa
jobbet förlorar man inte på det.
Palle hjälper dig sedan att göra alla anmälningar till
alla myndigheter, försäkringsbolag mm.
Det viktigaste är att medlemmen inte förlorar något.
Fackliga utbildningar
Är du intresserad av att gå facklig kurs kontakta vår
studieorganisatör Palle Hansen 47199.
Förkunskap för att söka dessa två kurser är
–vald på jobbet och Agera.
De utbildningar som kommer att gå av stapeln i höst:
Datum:
Kurs:
Plats:

29-30/10 2018
Kollektivavtalet
Karlskoga Folkhögskola

Datum:
Kurs:
Plats:

12-14/11 och 28-30/11 2018
Lagar i arbetslivet
Karlskoga Folkhögskola

Söka betald ledighet enligt FML § 7.

