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GLÖM INTE
ÅRS-MÖTET
TORSDAG 9 FEBRUARI FOLKETS
HUS C - SAL KL 17.30
På dagordningen finns bl.a

UTBILDNINGS VIKARIAT
Vi har kommit överens om att 10 nya personer
skall anställas på utbildningsvikariat från Feb.
Avsikten är att olika skiftlag skall få möjlighet att
genomgå mera utbildningar
Totalt har vi nu 17 st utbildningsvikariat visstidsanställda på Järnverket.

Val till styrelse mm

PREMIEN JANUARI

Rapporter

Vad händer i arbetet med ”NEWCO”
Alliansen Stålverk + Långa produkter och hur
ser framtids bilden ut



VILKA MÖJLIGHETER
VILKA PROBLEM

1 557 KR

ÄE

995 KR

LP

1 218 KR

VIKTIGT

FÖRSLAGS
VERKSAMHETEN
Under April månad så kommer det inom hela Avesta
koncernen att utlottas ca 16-17 resor till företagets
anläggningar i Sheffield.

VP

Alkohol och
Drogpolicy

För Degerfors del så kommer det att innebära att 6-7
personer kommer att få deltaga.

Både Företaget och Metall har under en längre
tid påtalat alkohol och drogmissbruket
på
Degerfors Järnverk.Och vi nu kommit överens
om en gemensam alkohol och drogpolicy som
skall gälla på Degerfors Järnverk.

De som har inlämnat förslag under 1994 kommer att
deltaga i utlottningen.utlottningen sker i Mars.

Denna policy kommer nu att skickas hem till
samtliga anställda

Resan kommer att samordnas så att alla kommer att
åka tillsammans och vad vi vet så kommer Per Molin
att vara med på ettt hörn.

Varför har då Metall gått med på detta :

SEMESTERFÖRHANDLINGARNA.
Disskussionen inom ÄE angående försäljning av
semester dagar är nu borta.
Förhandlingarna fortsätter i en posetiv anda och
vi tror att de är klara innan veckan är slut.



Om människor är påverkade så innebär
det att man är en fara för andra personer
och sej själva.



Och att det är hjälp som behövs för de
som har olika missbruksproblem

Metall uppmanar därför samtliga att läsa det
material som ni kommer att få hemskickat

