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SOCIALA FONDEN
På grund av administrativa problem så blev det inget
löneavdrag på 20 kr till den sociala fonden.
Detta innebär att företaget gör ett dubbelt avdrag på
(40 kr) nästa månad.
Självfallet gäller fonden i alla fall,vilket innebär att har
man tandvårdskostnader daterade efter 1:a April så
är man berättigad att utnyttja fonden enligt tidigare
regler.

RÄTTELSE AV LÖN
Förra månaden blev det fel på lön för en del
personer , det gällde i huvudsak de som hade olika
typer av tillägg .Företaget satte in dessa pengar
omedelbart på lön ( 20 feb) fast det inte stod i

Som vi tidigare informerat om så kommer det även i
år att finnas en möjlighet för Metallare här på
Järnverket att hyra stugor under semestern.
Förra året så hade vi 3 stugor på Böda Sand under 5
veckor. Nu har JBK:s klubbstyrelse fört diskussioner
och lyckats fått 4 stugor under 4 veckor.
Vi har i år valt Tylösand på Västkusten.
Det kommer att innebära att JBK går in och
subventionerar stugorna så att en Metallfamilj bara
behöver betala 1.500 kr för en vecka (ordinarie pris =
5.075 kr).
Stugorna har vi under veckorna 28 - 29 - 30 och 31

DE REGLER SOM GÄLLER ÄR FÖLJANDE:
Återigen är det nya regler om AGS ersättningen vilket
gäller från den 1:a April .
Den som är sjuk efter den 15:e dagen skall kontakta
Johan Hedström (Huvudskyddsombudet) för ifyllande
av AGS-blankett.

FAKTA OM AGS:
AGS är den av Metalls försäkringar som ger dig
en komplettering till sjukpenning.

Sista anmälningsdag är Fredagen den 24 april
Anmälnings blanketter finns hos :
Varje gruppordförande – Metalls exp – Vaktstugan

Anmälan lämnas till Metalls expedition på Järnverket
Du kan bara få en stuga under en vecka, självfallet
har man möjlighet att ansöka under alla veckor
Stugan är personlig och Tylösand kommer att utföra
en namnkontroll via legitimation vid ankomsten

Från den 15:e sjukdagen, alltså samtidigt som
försäkringskassan börjar betala sjukpenning, har
du också rätt till ersättning från AGS.
Vilket motsvarar ca 10 % av din lön.

Besked om vilka som erhåller en stuga görs via en

AGS betalar sedan ersättning t o m den 90:de

På mötet blir det även klart med vilka som står som

lottning som sker på ett medlemsmöte under våren
reserver för respektive vecka

Den som får en stuga skall ha inbetalt 1.500 kr senast
Fakta om Tylösands
Krono Camping
KronoCamping
Tylösand har 300 m till
havstranden, det finns
Satellit-TV lekpark och
barnaktiviteter.
Till centrala Tylösand är
det bara 1 km och till
Halmstad är det 9 km.

Stugorna vi har är 4-bäddsstugor för självhushåll med

23 juni och får då även de ordningsregler som gäller

Om någon som har fått en stuga och ej kan utnyttja
den så går stugan tillbaka till Metall JBK som då
delar ut den till reserverna
Stugan får inte överlåtas till släkting eller bekant

Vid avbeställning av stugor efter 23 juni återfås inte
inbetalningen på 1.500 kr om inte en ny reserv kan
anskaffas bland våra medlemmar
Läkarintyg på sjukdom är dock ett giltig förfall.

