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Händer i företaget
QPE går bra och har bra orderböcker.
3 juni 05:48 startar 6 skiftet i grovplåt. Vid övergången
från 5-6 skift görs ett stopp, lördag 14:00 - måndag
05:48.
Långa produkter har fått en bättre ordersituation, fast
det är problem med tullfrågor. Det sker en skift
nedgång i slipmaskinerna men personal kommer att
lånas ut till andra befattningar.
PSC-Nordic har även de bra orderböcker och bra
produktion. Dock har de en något ojämn beläggning i
de olika operationerna. Det är plasman som de inte
lyckas fylla. Personalen i plasman har under en tid
lånats ut till andra operationer där beläggningen är
OB ersättningar
Enligt centrala avtalet blir OB efter ökningen från 1
april dessa:
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Nyckelbricka
Järnbruksklubben har ett avtal som
innebär att medlemmar i JBK har en
personlig nyckelbricka.
Alla nya medlemmar kommer att få hem sin i
brevlådan.
Jbk betalar årsavgiften.

IF Metall medlemskort
När tidningen Dagens Arbete
kommer i April är den inplastad,
ditt nya medlemskort för IF
Metall ligger med denna tidning.
Utöver att fungera som medlemskort är det laddat med
rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård
och hemelektronik till teater och frisörbesök i samarbete
med LO Mervärde.

Juristförsäkring
På årsmötet beslöts att försäkringspaket ska utökas.
Vi inför nu att alla medlemmar får jurist försäkringen
som förbundet inför från 1 april. Klubben kommer ta
kostnaden för juristförsäkringen. De som börjat få
hem inbetalningskort är de som själva var snabba att
skicka in anmälan om att teckna juristförsäkringen.
Vi har haft kontakt med Folksam så de ska samköra
systemen så att man inte får dubbel.
Övertidsersättningen
Vid arbete utöver arbetstidsmåttet per dygn betalas
övertidsersättning som utgörs av dels lön för arbetad
tid, dels övertidstillägg med 49.32kr timman.

Europaparlamentsvalet
IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö
och våra fackliga rättigheter.
De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019.
 Tack vare EU-samarbetet
stärks vår exportindustri.
 EU:s grundlag behöver ett
starkare skydd för vår rätt att
teckna kollektivavtal både för
svenska och utstationerade
arbetare, rätten till fortbildning
i arbetslivet och rätten till en pension som går att
leva på.
 Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma
regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa.

Folksam
Är man intresserad av att gå
igenom försäkringar så finns det
tillfällen att boka.
Lista för tidbokning har vi på expedition ring 47 365.
Första datum är 17 april.
Medlemskap efter avslutad anställning
Om du är långtidssjuk eller har avtalspension har du
möjlighet att ansöka om pensionärsmedlemskap.
Avgiften för pensionärsmedlemmar är för närvarande
264 kronor/år.
Kontakta avdelningen för mer information och för att
ansöka om pensionärsmedlemskap.
Det är viktigt att du hör av dig till avdelning och
informerar om hur du ska göra så att du får rätt
medlemskap.
Korppromenad
JBK sponsrar korpen promenaden i
Degerfors den 31 mars.
Promenaden börjar kl 09 från
Folkets Hus S-lokalen, det bjuds på fika.

