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FAKTA OM FACKFÖRENINGSAVGIFTEN
Det har varit frågor om fackföreningsavgiften från
personer som inte var med på klubbmötet och där
man haft frågan ,” Är det inte bättre att sänka
fackavgiften istället för att köpa en båt till
medlemmarna. ?
Inom klubbstyrelsen så beslutade vi att göra ett Metall
aktuellt som klargör detta med fackföreningsavgiften
och JBK:s ekonomi eftersom det tydligen finns
personer som inte vet hur fakta är.
JBK:s ekonomi har inget med fackavgiften att
göra!

Alla Metallare på Järnverket
betalar 1,7% av sin lön i
fackavgift som dras direkt på

METALL Förbundet
Stockholm

Förbundet
använder
1,3 % och resterande
går till den Metalls avd
som medlemmen tillhör

Medlemsavgift
Alla medlemmar i Metall betalar en
och snittet inom Metall i Sverige är 1,9
Metalls Avd 9 där vi JBK ingår så
procent på bruttolönen. vilket gör att
den lägsta avgiften av alla Metall
Sverige

medlemsavgift
procent . Inom
betalar vi 1,7
vår avd 9 har
avdelningar i

Till avd 9
39 kr
A-kassan
22 kr
Studier, info, fritid och medlemstidning 11 kr
Till konfliktfonden
7 kr
Central adm, hyra
6 kr
LO-avgift
6 kr
Förhandlingar, arbetsmiljö, försäkringar 5 kr
Förbundsstyrelse och kongress
2 kr
Internationellt fackligt arbete
1 kr
Branschfrågor, utredn.
1 kr
Metall Avd 9
Av de 1,7 % som man betalar i avgift så går 0,4 % till
Avd 9 Kga
De 0,4 % används till att hjälpa de 201 olika företagen
som vi har inom vårt område och som berör 7.500
medlemmar från Åtorp i söder till Hällefors i norr.
Samt att vi har 2 ombudsmän och 8 kontorister
anställda för att sköta A-kassa försäkringsärenden
Metall JBK Degerfors Järnverk
Av fackföreningsavgiften som vi betalar går ingenting
till JBK.Och under de 9 år som klubben funnits så har
vi lyckats få pengar från företaget via förhandlingar

Metalls avd 9 har på sitt
medlemsmöte beslutat att man har
en avgift på 0,4 % som skall
användas för att serva avdelningens
7.500 medlemmar på 201 olika
företag.

METALL
Avd 9 Kga

Metall på järnverket då ??

METALL
JBK
Degerfors
Järnverk
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Från Avd 9 får vi ett
adm.bidrag på ca 23.000 kr
om året .De pengarna går
direkt till järnverkets olika
grupper
för
fester
fisketävlingar mm

Klubbstyrelsens uppgift är att försöka göra bra saker
för våra medlemmar och om man ser tillbaka och
även jämnför med andra fack så kan vi se att vi
lyckats med flera saker som ingen annan har.
Vi har släpkärror gratis
Vi lottar ut DIF biljetter
Vi
betalar
läkar
kostnader för Metallaren

Vi har en sjukförsäkring
Vi betalar recept kostnader
för Metallaren och hans
Vi subventionerar inträden
för våra medlemmar till

Vi sponsrar inträde till 1
Vi har förhandlingar med
företaget där vi vill ha bidrag
till olika projekt. som Böda
Sand Stranddagar mm
Under årens lopp har vi byggt
upp ekonomi så vi kan göra
sådana här olika aktiviteter.

Avesta
Sheffield

Vi har lägst fackavgift på
Metallsidan i Sverige

Subventionerar stugor på
Böda Sand för Metallare

Principen för oss är att detta inte betalas via
fackföreningsavgiften utan via förhandlingar med
företaget.

