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Framtiden
Som de flesta redan märkt så togs inga beslut den
2:a augusti.
Det är vad vi vet i alla fall, och det enligt VD och de
övriga styrelsemedlemmar intygar att så är fallet.
En misstanke som vi haft är att orsaken till att man
inte tagit något beslut är att vi nu har semestertider ,
men så fort semestern är slut så kommer beslutet.
Vi har haft uppe detta med koncernchefen Ossi
Virolainen och han förnekar att så är fallet,
Därför är den stora frågan när kommer beslutet,
Utredningar
Sedan det blev känt att man hade för avsikt att flytta
Degerfors Stainless till England ,har vi arbetat mycket
intensivt med ett antal utredningar och vi har även sett
till att koncernstyrelsen har tagit del av detta materiel.
Vi har haft åsikter och kritik mot det hittills framlagda
materialet
En mycket stor nackdel för oss är att man från vissa
håll stressar på att det är bråttom.
Orsaken till att man vill skynda på är att Engelsmännen redan har köpt en billets sträng ( lagt handpenning) från Corus. (Corus= de engelska ägarna)
Vi tycker det är anmärkningsvärt ur några aspekter.
1. Alla utredningar både våra och företagets pekar på
att det EJ är bråttom
2. De personer i Degerfors som skulle kunna hjälpa till
med utredningar har semestrar
3. En av ägarna har ett egenintresse på att bli av med
en begagnad billetssträng ( Dfs behöver ej den)

Mer information
Eftersom vi vet att det finns ett stort behov att vi skall
avge mera information om vad som händer både i
stort och i detalj så är det i dagens läge lite svårt för
oss att göra det
I utredningsläget som är just nu ,har koncernfacket
kommit överens med VD Virolainen att inte göra
några kommentarer något från utredningarna nu.
Men vi kommer med stor sannolikhet att anordna ett
informationsmöte under augusti antingen i Folkets
Park eller Folkets hus ,så att möjligöra för så många
som möjligt kan få samma information samtidigt
Så att som läget är just nu så kan och kan/får vi inte
lämna någon ytterligare information.
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Chefsförändring inom Stainless
Företagsledningen tog några dagar före semestern
och splittrade ledningen för Degerfors Stainless.
Vi är övertygade att denna förändring är ett sätt att
underminera utredningsarbetet som pågår inom
Degerfors Stainless.
Och att man är ute efter att säkerställa att man har full
kontroll över marknad och ekonomin när man vill flytta
verksamheten till England.

Förskottslön
Vi har gjort en förhandlingsframställan till företaget om
införande av förskottslön på Metallsidan.
Alla koncernens svenska enheter har i dag detta,
utom vi i Degerfors som har en efterskottslön.
Efterskottslön är att man får lönen månaden efter.
Förskottslön innebär att lönen du får alltid är den aktuella månadslönen minus frånvaro föregående månad
men plus ob– och skiftformstillägg, från
föregående månad
Det innebär att företaget för att justera detta måste
utbetala 1 månadslön extra.
Bruksfesten
Vi hade inom fritidsfonden planerat att vi skulle
subventionera biljetter till bruksfesten som är i augusti,
Men eftersom det var en sådan stor försäljning av biljetter till Stranddagarna så finns det ingen ekonomisk
möjlighet kvar till det.
Förra året såldes 300 biljetter till Stranddagarna och i
år blev det 750 st vilket innebar att den merkostnaden
som uppstod gör att vi inte kommer att klara av nya
subventioneringar under det här året.
Vi kommer även att göra en analys om det verkligen
är de anställda som utnyttjar erbjudandena eller om
det är mycket ombudsförsäljning.

Bildande av Personalförening
Fritidsfonden har från juli månad upphört och istället
så har det bildats en personalförening bestående av
de olika fackliga organisationerna på Järnverket.

Personalföreningen har till uppgift att anordna olika
sociala aktiviteter samt utlåning av olika saker till
föreningens medlemmar ( kärror båtar mm)

