Nr 12

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

WWW .JBK.SE

Premiepensionsvalet
Du får snart ett brev från PPM
(Premiepensionsmyndigheten) där du skall
välja max 5 st fonder där du vill placera
dina pengar
Senast 29 Oktober skall du ha valt en fondförvaltare .
Det som man har möjlighet att placera är för de som
är födda efter 1954 2% av sin årsinkomst medan de
som är födda före 1954 är det lite mindre.
Ex 2 % på 250 000 i årsinkomst = 5000 kr

25 September

Årets sista fotbollsmatch
Vi har denna gång beslutat att till den sista matchen
inte göra någon utlottning från Metall
Det vi gör istället är att se till att varje grupp får biljetter som de kan dela ut till intresserade medlemmar.
De biljetter vi har kvar är 43 st och fördelat efter gruppens medlemsantal blir det enligt bilden nedan.
Grupp

Ordförande

Biljetter

Stålverksklubben Sukuvaara Mauri

7 st

Strängklubben

Hansen Palle

4 st

Sliphallsklubben

Heikkilä Jari

3 st

Alla banker och försäkringsbolag är så klart mycket
intresserade av att få ta hand om dina pengar, och
orsaken till det är att de tjänar pengar på alla de olika
avgifterna som man skall betala.

Grovplåtklubben

Sahlen Ebbe

5 st

Klipplinjeklubben Karlsson Jan

5 st

Betlinjen

6 st

Om du inte gör ett aktivt val , så hamnar dina pengar i
7:e AP-fonden som tar 0,48% i avgift.

Terminalklubben Enerstad Bengt Göran

3 st

LP - klubben

Linder P-O

7 st

PFM-klubben

Skattberg Magnus

3 st

Som Metallare på Järnverket så har vi ett avtal med
Föreningssparbanken i Degerfors som innebär att du
nu kostnadsfritt kan få reda på vad du får i pension.
Självklart så kommer de att prata för sina fonder inför
detta val. Men ändå är det väldigt viktigt att du kan få
den hjälpen som de kan erbjuda.
Så det är bara att du kontaktar banken och beställer
en tid ,det du skall ha med dig då till det mötet är det
orange kuvertet som du fått angående din pension.
Info möten
Inom JBK anser vi det mycket viktigt av att göra ett
aktivt val angående , och vi har därför tagit kontakt
med en av de främsta experterna inom detta område.
Denna person kommer att finnas tillgänglig på järnverket för 3 st info möten där man kan ställa frågor.
Tid och plats återkommer vi med.
OBS ...Sociala fonden...OBS
Ändrad tid denna vecka för utbetalningar
från Sociala fonden
Istället för Fredagen så blir det
Onsdag den 27 September
mellan 08.00 -16.00
Orsaken till denna ändring av utbetalningsdag är att
JBK:s klubbstyrelse skall ha ett extra insatt styrelse
möte under hela fredagen och då kommer det inte att
finnas någon på Metall under Fredagen.

Andersson Christer

Outsourcing
Vi har fått en kort MBL information från företaget att
man nu för olika diskussioner angående outsourcing
av Murarstation inom Stainless, och att man har olika
offertar ute för det.
Sedan tidigare så är även Panncentralen en fråga för
outsoursing och det kommer antagligen att vara klar
till nyår hur det blir.
Man räknar med att inom de närmaste månaderna så
skall man veta hur det blir.
LO-SAF Avtalspension
För 2 år sedan valde du var du ville placera dina
pengar för premiedelen i LO-SAF pensionen.
Idag är det 3,5% som arbetsgivaren betalar in för dig.
Eftersom det är arbetsgivaren som inbetalar kommer
självklart in avgift för den tid som du erhåller sjuklön.
Men den som inte anmäler till Johan Hedström om
AGS-ersättning från 15;de dagen får ingen premieinbetalning under resten av sjukskrivningstiden.
Även de som använder föräldrarförsäkringen,
(utbetalas av försäkringskassan ) får ingen premie inbetald för den tiden.
Från den 1 jan 2000 kan man skicka in en anmälan till
premiebefrielseförsäkringen, som då betalar in din
premie.
Denna anmälan måste du göra hos Johan Hedström .
Gör du inte dessa anmälningar får du sämre pension

