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ANGÅENDE TFF FRÅN ÅRSSKIFTET
Från 1 Jan 1999 betalar Metall JBK din
fritidsförsäkring (TFF) 28 kr/mån, för samtliga
metallare på Degerfors Järnverk.
Det gör att samtliga Metallare ej längre har
löneavdrag för detta.
Och det gäller nu första gången från den
lön som skall utbetalas den 18 dec 1998.

När Folksam skulle ta bort denna del i löneavdraget,
så försvann även den resterande delen som du skulle
ha betalat. ( tex Gruppliv -barnförsäkring mm)
Det innebär att det inte finns Folksam avdrag alls på
Dec-löneutbetalningen.
Utan det blir dubbelt avdrag på Jan-löneutbetalning.
Försäkringen gäller dock, fast premien inte inbetalas
förrän månaden efter.

FOLKSAM BEKLAGAR DJUPT
Folksam tar på sig detta missöde och beklagar det
inträffade, men kan tyvärr inte att rätta till detta på
grund av att lönekörningen redan är i full gång.
Detta är ett problem som endast drabbar de som har
löneavdrag, och tidigare hade TFF.

OBS Glöm ej pensionsvalet
Den senaste veckan har det förekommit
uppgifter om att det går bra att vänta till
mitten av februari för att göra sitt pensionsval,

Det är FEL
SISTA DATUMET ÄR DEN 31 DECEMBER 1998.

METALLS AVD 9 JULTÄVLING
VINST 20 JULSKINKOR
Avdelning 9 har en jultävling och de som vill vara
med i den skall svara på nedanstående fråga och
sända rätt svar till Avd.9/Karlskoga för att vara med i
utlottningen av 20 st Julskinkor.
Sänd in ditt Namn - bost.tel. och rätt svar på frågan
senast Torsdag 17 December.
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Inom varmplåt så är inga bemaningsplaner klara
beroende på att företaget ännu inte inte presenterat
alla sina utredningar, tex Underhållsutredningen som
skulle varit klar för 2 veckor sedan.

TIDPLAN
När alla bemaningsplaner är färdigförhandlade, vilket
vi upplever kommer tidigast att vara under Januari,
det beror på alla utredningar inom Varmplåt. Först då
kan vi börja diskutera personer och ta fram LAS listor
mm.
Inga förhandlingar har ännu varit angående
pensioner, avgångsvederlag, utskolning mm.

METALL
Vi har haft förhandlingar om Metalls organisation och
vi är överens om följande:
I bemaningsplan för Metall är det 1 st.
Det blir huvudskyddsombudet Johan Hedström.
I övrigt blir Metalls organisation denna:
 Rasmus blir personalplacerad i Grovplåt
 Lena blir personalplacerad i Långa
 Ejlif blir personalplacerad i Grovplåt
Men vi kommer ändå att fullfölja våra uppdrag inom
Metall på samma sätt som idag, eftersom lagar och
avtal fortfarande gäller.

KLUBBMÖTE
Torsdag 17 Dec
FOLKETS HUS A - SAL KL 17.30
PÅ DAGORDNINGEN FINNS BL.A

 Avesta sheffield - strategin i bolaget
 Information om varslet
 Sociala fonden ( höjning av ersättningen)
 Nominering / Val av huvudskyddsombud
 Vad vill Avesta med Stainless

