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METALL KLUBBEN
Metall klubben har en styrelse enligt detta
Uppdrag

Eftersom det finns många frågor och rykten som
- Vad gör de heltidsanställda
- Vad gör Gruppstyrelserna

- Centralstyrning
- Dålig- information

Så skall vi med detta Metall Aktuellt försöka att
klargöra vilka roller och arbets uppgifter som är
inom Metalls organisation på Järnverket.

GRUPP
Varje avdelning inom Järnverket har en Grupp
ex Stålverks gruppen där medlemmarna har valt
en gruppstyrelse med en Ordförande i spetsen.
På Järnverket finns det idag 11 st fackliga
Metallgrupper och bilden nedan visar vilka det är
och vem som är Ordförande för respektive grupp
Dessa Grupper har en gruppstyrelse som är ansvarig
Metall Grupp

Grupp Ordförande

Stålverkgruppen

Maijala Asko

Stränggruppen

Heikilä Jari

Sliphallsgruppen

Kurikka Matti

UH - Mekgruppen

Sjökvist Kenneth

UH - ELgruppen

Johansson Per

LP gruppen

Källman Lena

Grovplåt gruppen

Andersen Kåre

Klipplinje gruppen

Karlsson Jan

Betlinje gruppen

Andersson Christer

Terminal gruppen

Enerstad Bengt Göran

UH - EL VP gruppen

Waldermarsson Jonny

för alla frågor som berör sin egen avdelning.
Vilket innebär frågor som ex

Löneplaceringar

Övertids frågor

Arbetstider

Investeringar

Omplaceringar

Personal förändringar

Utbildning

Arbetsmiljön

Information

Skiftfrågor

Namn

Ordförande

Rasmussen Bjarne

Vice Ordförande

Berg Johnny

Kassör

Maretta Franz

Sekreterare

Jensen Ejlif

Ledamot

Sundholm Gunilla

Ledamot

Kurikka Matti

Ledamot

Ahl Göran

Suppleant

Enerstad Bengt Göran

Suppleant

Sukuvaara Mauri

Klubbstyrelsen samlas minst 1 gång varje månad och går då igenom olika frågor och beslutar om förhandlingsupplägg och lägger även
fast vad de heltidsanställda skal arbeta med.
HELTIDSANSTÄLLDA

Metallklubbens styrelse beslutar kontinuerligt
vilka arbetsuppgifter som de skall arbeta med
och de heltidsanställda bevakar alla de frågor
som berör mera än en avdelning och även
förekommande personalfrågor samt vad som
händer inom hela företaget.

SAMMANFATTNING
Det innebär att varje gruppstyrelse är ansvarig
för alla de frågor som enbart berör den egna
avdelningen (utom Diciplinfrågor)
Respektive styrelse och Ordförande hanterar alla
de frågorna kontinuerligt.
Om man får problem eller vill ha hjälp kallas de
heltidsanställda in och hjälper till.
När det är frågor som berör minst 2 olika
klubbars områden så är ansvaret de heltidsanställdas
Självfallet så är de olika gruppernas Ordförande
inblandade i de frågorna också.

