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Små båtarna i Möckeln

Nya regler från AFA

Från den 1:a maj gäller det nya regler om arbetskador
man skall tänka på att det gäller inte arbetssjukdomar.
Det som nu försvunnit är att ingen vållandeprövning
behöver göras längre.
Det innebär att om du råkar ut för en arbetsskada på
ditt jobb så får du nu 100 % ersättning via våra
kollektiva Metall försäkringar.
Det är viktigt att när du har skadat dig på jobbet av en
eller annan orsak att du kontaktar skyddsombudet på
din avdelning och Johan Hedström 47199.

Påminnelse

Nu är det dags att kunna boka och använda våra
båtar som ligger nedanför Mässen i Letälven.
I den riskanalys som finns angående hantering av
båtarna så kan de börjas att lånas ut från den 15:e
Maj.
Läs mera om detta på Intranätet

Inträde DIF matcher

Som vi tidigare informerat om så skall man använda
sitt nya ID kort till inträde till DIF:s hemma matcher
Fotografering håller nu på för fullt i vaktstugan
Om det är på det sättet att man inte hunnit fått något
ID kort före Lördags matchen, så kommer det att
finnas fotbollsbiljetter i receptionen på hammarviken
under Fredagen.

Cirkus
Skratt
Den 23 Maj kommer Cirkus Skratt till Degerfors
Fritidsfonden har beslutat att subventionera Cirkus
biljetterna till föreställningen Erbjudandet är till
samtliga anställda och deras minderåriga barn.
25 kr per biljett istället för 100 kr
Betalningen sker via Löneavdrag
Biljetterna finns att köpa på Metall eller i Receptionen
från måndag 14 Maj kl 07.00 Det finns ett begränsat
antal biljetter så först till kvarn är det som gäller

Förskott Semesterlön

Under semestermånaden har man sin ordinarie lön
samt ett semestertillägg
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan
av tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som man har,

• Tillägg 1:

0,8% av din månadslön för varje dag du har
semester.

• Tillägg 2 :

0,5% av dina OB och övriga ersättningar som du
tjänade in under intjänandeåret (000401-010331).

Metall kongress

Förbundets kongress äger rum i Stockholm i höst
Och det skall väljas 300 ombud och lika många
suppleanter.
Avd 9 är en egen valkrets vilket innebär att de har rätt
att nominera och välja fem ordinarie och fem
ersättare.
Förslag av kandidater skickas skriftligen till avd 9
Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: Det finns 6 småstugor vid Lia
Vi har fått in 93 rätta svar och vi har lottat ut en flis
jacka till : 60603 Gun-Marie Holter på Betlinjen
NY fråga
• När är du berättigad att få sjukkapital 1 från vår
grupplivförsäkring ?
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 01/06 för
att kunna vara med i utlottning av en JBK: flisjacka.

Enligt Semesterlagen så skall man få ut sin
semesterlön i samband med sin semester
Vi har tidigare lokalt överenskommit att ordna
detta via ett semester förskott.
Vi för nu förhandlingar med företaget om hur
detta skall lösas för i år. ( inget klart ännu)
Inriktningen vi har är att de personer som vill ha ut
sin semesterlön till sin semester kommer att få
det. Det man då kommer att få är det man har i
Tillägg 2 för 4 veckor.
Lyckas vi inte åstadkomma att endast de som vill
ha ut sitt semestertillägget blir följden att samtliga
som har pengar i Tillägg 2 får det utbetalat till
semestern oavsett om man vill eller ej.
Vi återkommer när förhandlingarna är klara

