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Gruppordförande
De olika Gruppordförandena under 1999 är för de
olika avdelningarna på Järnverket dessa personer

Vi räknar med att under nästa vecka så kommer våra
förhandlingar i princip vara färdiga angående varslet
Och det som då blir klart är
⇒ Hur stor övertaligheten kommer att bli på verket
⇒ Hur många kommer att få en uppsägning och
vilka
Det finns fortfarande 2 områden som det inte varit
några som helst förhandlingar om och det är:
1) Bruksmässen , men enligt de intentioner som vi
fått så ser det ut som att det kommer att bli en bra
lösning
2) Underhåll VP, vi vet endast att OM Varmplåt

Avtalspension
Vi är nu färdiga med alla våra förhandlingar angående
avtalspension för våra Metallare,
Det gick så långt att vi fick förhandla med ledningen i
Stockholm om detta innan vi blev färdiga.
En av de stora principsaker vi slogs för var att våra
Metallare skall få sina sk. fallskärmar A och B.belopp.
Orsaken till den fajten var att alla de andra Metall
klubbarna inom koncernen hade gått med på,att det
skulle ske avräkningar för dessa pengar. Det gör ca
30.000 kr/ Metallare. Och då ville man att vi också
skulle göra samma sak här i Degerfors.
Vi gav oss inte och nu sker det ingen avräkning av
dessa pengar. Alla får nu sina A och B -belopp
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Grupp
Stålverks
Sträng
Underhåll St
Sliphallen
Ämnesverket
Grovplåt
Klipplinje
Betlinjen
Terminalen
Underhåll VP

Ordförande
Mauri Sukuvaara
Kent Sandelin
Kenneth Sjökvist
Göran Björndahl
Peo Linder
Dan Brunzell
Jan Karlsson
Christer Andersson
Bengt Göran Enerstad
Christer Noren

Data utbildning
På den affisch som vi sände ut angående IT &
internet utbildning som skulle starta under Mars så
har det inkomit ca 50 personer till den utbildningen
Vi undersöker nu med ABF om det finns möjlighet att
få tillgång till Datalokaler så att vi kan erbjuda så
många som möjligt utbildning.

ÅRSMÖTET JBK
På Årsmötet blev det klart vilka personer som är
valda till styrelsen för Metall:s Järnbruks klubb.
Inom klubbstyrelsen har vi principen att bägge våra
suppleanter är kallade till alla styrelsemöten, samt att
Huvud skydds ombudet Johan Hedström och vår
Ungdomsansvarige Anna Åkesson även är med.
Ordförande Bjarne Rasmussen

Metall

Vi vet nu också att de andra orterna inom koncernen
kommer att göra om sina pensions förhandlingar så
att Metallarna där får sina B-belopp ( Men Ej Abelopp)

Kassör

Franz Maretta

Stainless

Vice ordf

Ejlif Jensen

Metall

Ledamot

Gunilla Sundholm

Varmplåt

Utbildning/Utskolning
Företaget har även gått ut och erbjudit olika personer
olika typer av Utskolning / utb mm för att få ner
antalet personer som skall sägas upp.

Ledamot

Bengt Göran Enerstad

Varmplåt

Ledamot

Mauri Sukuvaara

Stainless

Ledamot

Lena Källman

Stainless

Suppleant

Per Johansson

Stainless

Suppleant

Peter Lundin

Stainless

Öppet tider på Metalls Avd 9 exp i samhället
Måndagar

09.00 - 12.00 och 13.30 - 16.30

Onsdagar

13.30 - 16.30

