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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Metall båten skall
säljas

På klubbmötet föredrogs hur mycket familjebåten har
använts under året och det har varit följande utfall.
Från Maj till idag har den varit utlånad till 12
olika personer vid 17 olika tillfällen.
Avsikten när man tog beslutet att inskaffa en båt inom
Metall var att det skulle bli en bra sak för våra
medlemmar, Utfallet visar att det är ytters få som
använder den. och mötet ansåg att vi skall sälja den
och istället försöka att införskaffa 2 mindre båtar som
skall ligga i Letälven.
Framtidsprojekt
Vi har uppvaktat kommunen med en ide att vi
tillsammans med företaget och kommunen kan
försöka bygga en båthamn nedanför mässen. Lyckas
det så vill vi lägga de mindre båtarna där.
Hur skall båten säljas
På klubbmötet fanns det olika förslag hur man skulle
göra sig av med båten
Mötet beslöt att man skulle anordna ett lotteri på
båten för att på det sättet sälja den.
Men eftersom det var en tveksamhet om man kunde
göra ett lotteri så beslöt man att går inte det så skall
den säljas till våren via annons
Annons
Vi har nu kollat av med Polis – Skattemyndigheter
och slutligen lotterimyndigheten i Strängnäs och vi får
inte ha ett lotteri. Det innebär att till våren skall båten
säljas via annons.
Vi återkommer om detta via Metall Aktuell till våren

Corus
På klubbmötet genomgicks vad som
händer med den stora fusion som är
mellan British Steel och Hogoovens och där man nu
bildat stålföretaget Corus.
Vi redovisade vad det kan få för konsekvenser för oss
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Datorpaket för anställda
När vi gjorde avtalet för PC-hemma för
oss inom företaget, så hade vi gjort upp
att om maskinen går sönder så skall
medlemmen inte drabbas av någon
kostnad för repration.
Vi har nu gjort ett avtal med företaget att
detta även gäller frakten.
Den rutin som gäller är:
Går datorn sönder eller man har problem med den så
skall man ringa till supporten på tel 0680-716856 och
säger supporten att man skall sända in datorn så får
man ett nummer och de sänder en blankett som man
skall klistra på den.
Därefter så skall man förpacka datorn i orginallådan
och åka till förrådet som sänder iväg den.
Man behöver inte själv stå för den kostnaden.
Om det är problem med skrivaren så är supporten för
den på telefon 0844-51258 och samma gäller här.

BIG BANG erbjudande
De fackliga organisationerna och företaget har
kommit överens om att erbjuda alla anställda biljetter
till den milleniumfest som kommer att äga rum på
Stora Halla
Onsdagen 29 december
Erbjudandet är Köp 2 betala för 1
Det innebär att biljetterna kostar egentligen 240 Kr/st
men nu blir det halva priset i stället
⇒1 biljett kostar = 120 kr
⇒2 biljetter kostar = 240 kr
Biljetterna säljs för alla Metallare på vår expedition
under hela November.

Sociala fonden
På klubbmötet var det en information om utvecklingen
i vår Sociala fond (tandläkarhjälp) har varit under året,
På Klubbmötet i December skall det läggas fram en
analys hur läget ser ut.
Då kommer vi även att se om vi kan utöka den med
exempelvis hjälp till glasögon.

Förhandlingsdelegation
Alla centrala avtal som är inom Metall och som
berör stålbranchen så finns det en liten
förhandlingsgrupp bestående av några personer som
förhandlar med arbetsgivarna.
Vi har nu fått besked från Metallförbundet att
Rasmus ingår i den förhandlingsdelegationen.

LO-Lån
När man skall låna pengar via ett LO-lån så
skall man intyga att man varit medlem i minst 6
månader. Nu kan man få det intyget från Metall JBK
och man slipper åka in till avdelningen i Karlskoga

