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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
VI VILL ÖNSKA ALLA

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
Dubbelkoll av anställningstider
Just nu har alla gruppordförande en uppsökande
verksamhet som innebär att man nu dubbelkollar vad
varje person har för anställningstid, eventuella tidigare
anställningar samt om man arbetat någon annanstans
inom koncernen.
Vi vill från Metalls sida vara säkra på att när vi under
våren skall börja komma in i personalförhandlingar
veta att det är rätt underlag som används.

Julknåpet
Rätt svar var = Rosén dricker vatten och Mladen joggar
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Vi har fått in 242 svar men endast rätta svar 133st
Vi har lottat ut en fruktkorg och Vinnare blev
71111 Tony Pettersson Bethuset

Semester stopp Varmplåt 2002
Det har varit förhandlingar om semersterstoppet för
nästa år hur det skall bli inom inom Varmplåt och
semesterstoppet blir veckorna 28 – 29 – 30 – 31.
Inom Stainless har man ännu inte kommit
fram till hur man skall ha huvudsemestern
ännu och därför så har det inte varit några
förhandlingar om detta .

Cykel Ljus
Vi har en uppmaning till alla anställda på
Järnverket och det är att ha sina cykelljus
påslagna även på Järnverkets område.
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UPPMÄRKSAMHET PÅ LEDIGHET
UNDER HELGERNA

OBS

Det är viktigt för den som tänker ta ledigt under
helgerna och inte har någon komp. ledighet eller
semester att tillgå Tänk på nedanstående:
Om man har frånvaro under en period som innehåller
mer än 5 arbetsdagar då görs ett avdrag för samtliga
dagar under perioden. (även lö-sö och helgdagar)
Komp och semester räknas som arbetad tid detta
gäller endast för de som använder obetalda dagar för
sin ledighet.

OBS Man kan inte blanda sina lediga dagar hur
som helst, utan ledighet som är betald dras i första
hand och sedan dras den obetalda ledigheten.
Är de dagarna då mer än 5 dras även för
helgdagarna under den perioden.

Nomineringsmöte
Vi kommer att ha nomineringsmöte för JBK klubben i
slutet av Januari (datum ej bestämt)
På dagordningen är det Nomineringar till styrelsen
a) 1 Ordförande på 2 år
b) 2 Ledamöter på 2 år
c) 2 Suppleanter på 1 år
d) 2 Revisorer på 1 år
e) 2 Revisorers suppleanter på 1 år
Förslag till nomineringar kan lämnas
till valberedningen som består av
?Bengt Göran Enerstad Terminalen
?Herbert Wasserfaller
Stålverket

Sociala Fonden
Alla gruppordförande har nu en lista på om man skall
vara medlem i den Sociala fonden.
Sista datumet för att anmäla sig är den 6 Januari.
Orsaken är att lönekontoret skall kunna göra ett löneavdrag
De personer som vill ingå i fonden
därefter får en karens på 18 månader.

Det är problem för lastbilar och
truckförare att se er.

VI VILL FRÅN M ETALL PÅ ALLAS
Svar på Metall Aktuellts nr 21 fråga
Rätt svar: 5 olika avtalsförsäkringar finns det !
Vi har fått in 58 rätta svar och vi har utifrån de rätta
svaren lottat ut en flis jacka till
59136 Anders Jensen

VÄGNAR T ACKA

FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN
FÖR ETT UTSÖKT JULBORD

