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KLUBBMÖTE
NOMINERINGSMÖTE
Onsdag den 19 Januari
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
⇒

Nomineringar till JBK Styrelsen

⇒

Aktuellt inom företaget

⇒

Om Sociala fondens ers

Alla medlemmar välkomna .
Vi bjuder på kaffe & smörgås

Den 1 februari börjar det 3:e avtalsåret i det centrala
avtalet att börja gälla för oss.
I avtalet står det att det skall räknas fram en pott på
företaget, Och storleken på den potten får man fram
genom att ta 328 kr/mån * antalet Metallare.
Den summan man får fram skall det sedan göras en
fördelning via förhandlingar.
Vår utgångspunkt från Metall är att dessa pengar skall
fördelas lika till alla dvs in i AV-delen
Det skulle innebära löneökningen på 328 kr/mån.
Självfallet vet vi att företaget som vanligt vill göra andra fördelningar.
Vi kommer att påbörja dessa förhandlingar under denna månad. Samtidigt så kommer alla OB och övriga
tillägg att ändras den 1:a februari.
Mer information i slutet av månaden.

AVD 9 MÖTE
Sociala Fonden ” Glasögon”
På klubbmötet 19:e januari så kommer det att beslutas om en eventuell ny förmån som skall införas i den
Sociala fonden som vi har på Järnverket.
Idag har vi en avgift på 20 kr/mån och då får man en
ersättning för tandläkarbesök upp till 2.500 kr per år.
Så gott som alla personer har eller kommer att behöva glasögon i livet,
I det förslag som nu arbetas fram är vår tanke att varje
person som är med i fonden skall få rätt att få en viss
summa för hjälp av inköp av glasögon
Vi kommer att till mötet att presentera 2 olika förslag
och de olika alternativen är dessa:
Alternativ 1
• Oförändrad avgift 20 kr/mån
• Egenavgift 350 kr/år
• Tandläkar ers max 2.500 kr/år
• Ersättning glasögon varannat år för 400 kr
Alternativ 2
• Höjd avgift till 25 kr/mån (ökning 5 kr/mån)
• Egenavgift 350 kr/år
• Tandläkar ers max 2.500 kr/år
• Ersättning glasögon varannat år för för 1.000 kr.

Avd 9 har representantskapsmöte Onsdagen den 12
januari på Hotell Alfred Nobel kl 18.00
Ur dagordningen
• Nomineringar till avd styrelsen
• Information om karlskogapaketet mm
Intresserade medlemmar som inte är ombud är även
välkomna att övervara mötet

Aktuella utbildningar Metalls studieregion
Kursnamn
Ungdomskurs
GRUFF
Avtal & Lagar
Sekreterarkurs
Studie org.kurs
GRUFF

Kassör & Revisor
Medlems utb
Fortb.Arb.miljö
Det goda arbetet
Förhandlarkurs
Att arbeta i grupp

Datum
25/01 - 26/01
31/01 - 03/03
14/02 - 18/02
21/02 - 22/02
01/03 - 02/03
29/05 - 30/05
27/03 - 31/03
06/03- 09/03
03/05 - 05/05
03/03 - 05/03
20/03 - 24/03
12/04 - 14/04
17/04 - 19/04
24/05 - 26/05
03/05 - 05/05
28/08 - 29/08
22/05 - 23/05

Plats
Säfsen
Storfors
Örebro FH
Kristinehamn
Frykenstrand
Örebro

Örebro
Hallsberg
Frykenstrand
Karlskoga
Åkerby
Kristinehamn

