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Tävling
Vi har kommit överens inom Klubbstyrelsen att vi på
varje Metall Aktuellt skall ha en frågetävling
Det kommer att vara en facklig fråga
och av de svar som kommer in och är
rätt så skall vi lotta ut en speciell JBK
Fleece tröja som vi har tagit fram vilket
gör att den blir rätt så unik.
Vad är ersättningen vid Förskjuten arbetstid ?
Tävlingsfråga:
Sänd in ditt svar till Metall JBK senast
fredag den 19 januari kl 12.00

Sociala fonden
Vi har i klubbstyrelsen beslutat att ändra lite på vilken
tid vi skall ha Sociala fonden öppen för utbetalningar.
Det som kommer att gälla är:

Sista vardagen ojämna veckor
kl 09.00—15.00
Viktigt för kvitton för 2000
De som har kvitton för tandläkarbesök och glasögon
som man haft under året 2000 kan då få ut
ersättning från fonden dessa 2 dagar.
Därefter är kvitton för 2000 ej giltiga för uttag av
ersättning
⇒ 12 januari 2001 kl 09.00 – 15.00
⇒ 19 januari 2001 kl 09.00 – 15.00

KLUBBMÖTE

Dagarbete
Dagtiden är 8.0 tim per dag, kl 07.00 - 15.30 alt 16.00.
(Lunch 30 alt 60 min)
Avvikelse från ovanstående kan ske genom
förhandling utifrån reglerna om flexibel arbetstid.
I avtalet införd arbetstidsförkortning om att få
tillgodoräkna sig 24 min betald ledighet per
arbetsvecka, beräknas med 1.04 % per arbetad
timme, normtid.
2-skiftarbete
Mån - Tors
Fredag och dag
före helgdag

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Nomineringar till JBK Styrelsen
Aktuellt inom företaget
Personalsituation ( varsel eller ej)
Ny inriktning på våra utlåningsprylar
Skapande av fritidsfond
Aktuellt om Avesta Polarit

FM
EM
FM
EM

06.00 - 14.00 = 8.0 tim
14.00 - 22.00 = 8.0 tim
05.00 - 11.30 = 6.5 tim
11.30 - 17.24 = 5.9 tim

3-skiftarbete
Mån - fre

Natt

22.00 - 06.00 = 8.0 tim

FM 06.00 - 14.00 = 8.0 tim
EM 14.00 - 22.00 = 8.0 tim
Fredag och dag
FM 06.00 - 11.30 = 5.5 tim
före helgdag
EM 11.30 - 16.36 = 5.1 tim
Nattskiftet börjar söndag kl 22.00 eller helgdag före
första vardag efter helgdag.
Mån - tors

4- och 5 skiftarbete Enligt respektive schema.
Övrigt
• Metall påpekar att man inför nästkommande
förhandling ang arbetstiden för år 2002, vill
diskutera dagtiden 8.0
• Metall krävde en översyn av flexibel dagarbetstid
skall ske innan februari månads utgång.

Måndag den 29 Januari kl 17.30 Folkets hus
C-sal
På dagordningen bl.a

11 Januari 2001

Fackliga Studier
Vi har lagt ut Metalls kursprogram och fakta om de
fackliga studierna på vårt Intranät / Internet
Där kan man se när de olika utbildningarna är samt
vilka ersättningar som gäller.
Just nu är det dags att anmäla sig till :
Kursnamn

Datum

Plats

Gruff

12/2 - 20/2

Storfors

Ungdomskurs 12/2 - 13/2
Alla medlemmar välkomna.

Säfsen

Det är även på gång att det skall anordnas en
IT-cirkel här i Degerfors.

Hedersmedlemskap
Om det är någon som har eller vet om någon som haft
fackliga uppdrag i 25 år eller mer så hör av er så att vi
kan anmäla er till hedersmedlemskap

Den som är intresserad hör av er till
Franz Maretta Långa Ämnen eller till
Metall JBK.

