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Folksam försäkringarna

OBS

Förhandlingarna mellan Metall och Folksam är nu
klara om vilken avgift som gäller under år 2000
Folksamförsäkringen består av olika delar och här
kan varje person själv avgöra vad man vill ha av
dessa, så här ser de nya avgifterna ut:
Försäkring

1999

2000

Gruppliv för JBK-medlem

55,50 55,50

Gruppliv för Make/sambo

42,50 42,50

Barnförsäkring

35,00 38,00

Olycksfall för Make/sambo

23,00 25,00

10 December 1999

UPPMÄRKSAMHET PÅ LEDIGHET
UNDER HELGERNA

OBS

Det är viktigt för den som tänker ta ledigt
under helgerna och inte har någon komp. ledighet eller semester att tillgå
Tänka på nedanstående:
Om man har frånvaro under en period som innehåller
mer än 5 arbetsdagar då görs ett avdrag för samtliga
dagar under perioden. (även lö-sö och helgdagar)
Komp och semester räknas som arbetad tid
detta gäller endast för de som använder
obetalda dagar för sin ledighet.

OBS Man kan inte blanda sina lediga dagar hur
Dessutom har vi i Metall JBK följande försäkringar för
alla medlemmar på Järnverket :
• Olycksfallsförsäkring (TFF)
• Sjukförsäkring
Kostnaderna för dessa 2 försäkringarna betalar vi
inom klubben för alla medlemmar

som helst, utan den ledighet som är betald dras i
första hand och sedan dras den obetalda ledigheten.
Är de dagarna då mer än 5 dras även för helgdagarna under den perioden.

Klubbmöte i Januari

Metalls Avd 9 öppet tider (Degerfors)

Vi hade planerat att ha ett klubbmöte i December,
avsikten på detta möte var att ta beslut om reglerna
för Sociala fonden under nästa år,
Det har nu förvarnats om förändringar inom tandläkarreformen i samhället och vi vill ha mera information
om detta innan vi tar något beslut hur vi skall ha det,
Därför kommer vi att ta upp dessa frågor på det
klubbmöte (nomineringsmötet) som vi har i Januari
istället

För att få ut ersättning från Sociala fonden på kvitton
så är det följande som gäller:
⇒ 22 December kl 08.00 – 13.00
Nästa gång fonden kan betala ut ersättningar är:
⇒ 21 januari 2000 kl 08.00 – 13.00
Den som har kvitton för tandläkarbesök som man haft
under 1999 kan då få ut ersättning från fonden under
⇒ hela vecka 3 (17 – 21 jan) kl 08.00 – 13.00

Därefter är de kvitton som är
daterade 1999 ej giltiga.

Måndag 09.00-12.00
Telefon 0586-404 11

13,30-16,30
Onsdag 13,00-16,30

Motioner till LO-kongressen
LO:s kongress är den 2–7 september 2000 i
Stockholm. Alla fackliga avdelningar har rätt att
motionera till kongressen.
Motionerna ska vara Metalls förbundsstyrelse till
handa senaste den 14 januari 2000. Därefter kommer
de att översändas till LO:s styrelse tillsammans med
yttrande över respektive motion.
Krav på motionerna
Motionerna ska innehålla följande:
– Varje motion ska behandla endast ett
ämnesområde.
– Motionen ska ha en rubrik.
– Under rubriken anges förbund, avdelning och ort.
– Skriv motionens brödtext.
– Avsluta med att satser.
Om du vill ha hjälp med att skriva motioner så kan du
alltid be någon från Metall eller ring 47365

