METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Nr 1

KLUBBMÖTE
NOMINERINGSMÖTE
Torsdagen den 29 Januari
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a


Nomineringar till Styrelsen



Info om ev Datapaket för Anställda



Om Metalls Sjukfond

Alla medlemmar välkomna .
Vi bjuder på kaffe & smörgås

Till JBK nominerings möte
så vill vi ha in
nomineringar till val beredningen
Valberedningen består av
 Johan Hedström Metall
 Per Eric Nordö
Ämnesverket
 Per Johansson
EL avd Stainless
De uppdrag som det skall nomineras är följande :

Vi har under det senaste året fått in en del förslag och
krav på förändringar av vårt lönesystem.
Vi har nu kommit överens med företaget att vi skall se
över hela lönesystem
Det är inte meningen att det skall bli ett nytt
lönesystem utan att vi skall se över AV och IV-delarna
mångkunnigheter osv.
Det finns ingen tidsram för arbetet ännu utan vi
kommer med början av Februari att påbörja arbetet
med översynen.

Vi kommer på nomineringsmötet att presentera hur
vår sjukfond kommer att förändras .
BAKGRUND
Orsaken till att fonden måste förändras är de nya
skatterreglerna som finns vilket gör att vi kommer få
problem i det utbetalningsystem som vi nu har,
Vi har tidigare betalat ut 80 kr för läkarbesök för
Metallaren och sin familj
Det nya blir att nu måste individen betala skatt på den
summan som man får från Sjukfonden, samtidigt skall
sjukfonden betala sociala avgifter vilket innebär att de
80 kr som vi har inte räcker långt
Nedanstående tabell visar vad konsekvenserna blir
Ers för Läkarbesök
Sjukfonden har

Funktion

TID

Är idag

Soc.avgifter

Ordförande

2 år

Bjarne Rasmussen

Personen Får

Styrelseledamot

2 år

Johnny Berg

Individens skatt

Styrelseledamot

2 år

Ejlif Jensen

Styrelsesuppleant

1 år

Mauri Sukuvaara

Styrelsesuppleant

1 år

Jari Heikkilä

Revisorer

1 år

Ferry Johansson

Revisorer

1 år

Kent Sandelin

Revisorsuppleant

1 år

Lena Källman

Revisorsuppleant

1 år

Christer Andersson

Givetvis är det fri nominerings rätt ända fram till
nomineringsmötet.

13 Januari 1998

Personen Får Netto

Tidigare Blir 1998 Det innebär
att på de 80
80 kr
80 kr kr så kommer
medlemen
0
- 24 kr bara att få
behålla 36 kr
80 kr
= 56 kr
0

- 20 kr

80 kr

= 36 kr

LÖSNINGAR
För att vi skall kunna fortsätta med vår sjukfond som
tidigare och ge oförändrad ersättning så måste man
vara medlem i sjukfonden (idag är man automatiskt
med )
Villkoren för att bli medlem kommer att bli dessa:
 Anställd på Järnverket
 Medlem i Metall
 Betalar en medlemsavgift på 30 kr/mån,
På nomineringsmötet kommer ytterliggare information
men BESLUT kommer inte att tas om de nya reglerna
förrän tidigast på JBK:s årsmöte i Februari

