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Folkfesten 23 - 24 Augusti
Vi har överenskommit att Metall och Företaget
subventionerar biljetterna till Folkfesten med
hälften.

Metalls Sjukfond
Som medlem i Metall på Järnverket så har du
möjligheten att få ersättning för olika kostnader
för dej och din familj.

90 kr istället för 180 kr
Detta
förmånserbjudande
gäller
även
respektive,varvid den anställde har möjlighet att
köpa två pass till priset av ett. Dock får inte
samma familj köpa fler än två pass.
Försäljningen sker på Metalls kontor
Endast kontant betalning gäller och inget köp får
ske genom ombud

På folkfesten i år är det artister som
Björn Skifs Jan Johansen Lisa Nilsson
Ann-Christine Hedmark

Som familj räknas följande:
Maka och Make och barn upp till fyllda 16 år och
om man är sambo så får sambon ersättning men
endast om man
har gemensamma barn
När du eller familjen betalar för sjukvård så skall
du gå till Metalls expedition i Degerfors Folketshus och lämna det orginalkvitto du fått
Men max 80 kr per kvitto
I många fall får man recept och måste gå till
apoteket för att få Medicin Och det gäller
samma sak här :
När du köper medicin på apoteket begär då ett
Receptkvitto och lämna det kvittot till Metall så
får du tillbaka pengar
Men max 65 kr per
kvitto

Samt Lokala band - Tivoli - Barnteater Krogtält - Dans - Disco mm

INNEBANDYTURNERING AVD 9

Löner
Under Augusti månad kommer förhandlingarna
att starta upp angående löneavtalet för 1996.
Som vi tidigare informerat om så fär
löneökningen 2,13 generellt (lika till alla) och 89
öre som skall fördelas på IV-delen.
1996 års avtal gäller från den 1:a April vilket
sannolikt innebär att det kommer att vara
retroaktiva delar som kommer i lön den 20
September.
Vi återkommer med förhandlingsresultatet av
fördelningen av de 89 öre som finns.

Metall Avd 9 kommer att anordna en innebandy
turnering i Karlskoga Lördagen den 21
September
Turneringen är en uttagningscup och det
vinnande laget kommer att få tävla i Metall-SM i
Säfsen
Varje lag skall bestå av högst 6 spelare varav
minst 2 tjejer. Under matchtiden skall minst en
tjej från varje lag vara på plan
I övrigt gäller korpregler
Metalls Järnbruksklubb sponsrar varje lag med
500 kr för matrialköp.
Anmälan av lag sker till Metall senast 26 Aug

