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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Släp Kärra

På Klubbmötet så informerades det om den nya
släpkärran som vi inköpt och som kan lånas redan nu.
Orsaken till att vi skaffat en kärra till är att det varit ett
stort behov av att utöka utlånings möjligheterna
ytterligare.
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Avesta Polarit
På Klubbmötet så informerades det om bakgrunden
till fusionen och hur det aktuella läget ser ut.

Skiftförändringar VP
På Klubbmötet så informerades det om bakgrunden
till de neddragningar inom VP som varit.
Vidare gicks det igenom om vad som kan hända om
situationen fortfarande håller i sig och vad det kan leda till. Om det blir varsel eller ej.
Avgörandet kommer under våren nästa år.

Som bilden visar är det en öppen kärra utan galler

I daxläget finns det inga resonemang om varsel , och
därför finns det inga personallistor framtagna och
kommer inte att tas fram förrän det eventuellt skulle bli
aktuellt.

Nyårsrevyn
Som vi informerade om i förra Metall aktuellt så har
fritidskommiten beslutat att vi skall subventionera
Nyårsrevyn som är i Degerfors.
Det innebär att varje anställd får köpa två biljetter till
priset av en, det vill säga 110 kr.
Betalningen för biljetterna sker genom ett avdrag på
den lön som betalas ut 19:e januari 2001.

Samordnartillägg
På Klubbmötet gavs en kort information om arbetet att
göra ett bättre betalningssystem för samordnare på
Järnverket.
Systemet har sin grund i att man knyter ansvar till
De befogenheterna man får.
Varje avdelning går nu igenom detta

Skinklotteri

Eftersom vi nu har lyckats köpt loss ett antal biljetter
till varje föreställning så kommer biljetterna endast att
säljas på ett ställe och det är
Receptionen i Hammarvikskontoret.

På klubbmötet togs det beslut att vi även i år skall ha
ett skinklotteri på järnverket.

Det är nödvändigt att var och en personligen hämtar
sina biljetter.

De personer som vill deltaga i lotteriet skall sända in
Arbetsnr och namn till Metall JBK senast Sönd 3 dec.

Vi skall lotta ut 50 st skinkor a 5 Kg.

Föreställningen är dessa dagar med början kl 19.00

Fackavgiften för nästa år
Sön 31 dec 2000

Ons 9 jan 2001

Ons 3 jan 2001

Fre 12 jan 2001

Fre 5 jan 2001

Lör 13 jan 2001

Lör 6 jan 2001

Resultatbonusen

På avd 9 representantskap togs budgeten för nästa
år, som innebär att fackföreningsavgiften fortfarande
kommer att vara 1,6 %
Det gör att vår avdelning fortfarande kommer att ha en
av de lägsta avgifterna inom förbundet.

Datorpaket

Enligt sista kvartalsrapporten kan man se att om det
vore slutgiltigt så skulle bonusen ge några kronor.

Så som situationen är idag så finns det inga förhandlingar på gång inom företaget att göra något nytt
datorpaket för anställda när det gamla går ut under
nästa år.
Vidare är det inget belopp fastlagt ännu för vad man
kan köpa ut den gamla för.
Det som kommer att ske är att någon månad före
utgången av avtalet skall man fastställa värdet.

Men eftersom det är helårsresultatet som skall räknas
så är det i nuläget oklart hur det blir.

Tanken är att man skall kunna betala av restvärdet på
datorn via ett bruttoavdrag.

Den vinstbonus som skapades 95 finns kvar i bolaget,
men har inte gett någon utdelning sedan dess.
Hur det blir för i år är ännu oklart ,eftersom den är
baserad på årsresultatet som företaget gör.

