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Förhandlingsläget
På klubbmötet informerades det om hur läget är i våra
förhandlingar och vad orsakerna är att varför det varit
en preliminär LAS förhandling.

Lediga jobb
På företagets intranät finns nu en lista på de olika
jobb inom Varmplåt som kommer att bli lediga
(om dagens situation gäller med att 238 skall bort)

Slutförhandlingarna kommer att ske under januari.
Orsaken till att vi inte kunde slutföra förhandlingarna
är vi tror oss veta mera om Thyssen Krupp affären
samt om det blivit klart något om nya affärsidéer för
Degerfors Stainless.

Syftet är att de personer inom Stainless som vet att
de kommer att vara kvar skall söka dessa jobb.

Och det är orsaken till att vi inte kan slutförhandla, vi
väntar på vad som kan ske i dessa frågor.
Det innebär även att den pensionsuppgörelse som vi
preliminärt har gjort inte kan skrivas under i detta läge,
men vi kommer att ha ett informationsmöte för alla de
berörda i början av December.
Företaget har även informerat Länsarbetsnämnden
om vilka 238 personer som kommer att sägas upp om
företaget skulle lagt ett varsel nu.
På mötet informerades det även hur situationen är
med nya affärsidéer och att det informationsflöde vi
tidigare haft nu är strypt.

Försäkringar
Den sjukförsäkring som Metall JBK har tecknat för alla
sina medlemmar och som innebär att om någon blivit
långtidssjuk så har man fått en ersättning efter den
91:a sjukdagen.
Den försäkringen kan nu komma att förändras eller
sägas upp eftersom vi nu har fått en information om
en avgiftshöjning på 30 %
Klubbmötet gav styrelsen i uppdrag att förhandla om
detta med försäkringsbolaget och sedan ta ett beslut
före årets slut.
I Sverige är vi en av de få klubbar som har en sådan
här försäkring för sina medlemmar.
Utlottning av julskinka
Traditionen som vi har att lotta ut 50
Julskinkor till Metallarna kommer vi
även att genomföra i år.
Av tidsskäl så finns det inte någon möjlighet att samla
in vilka som vill deltaga i utlottningen och därför har vi
beslutat att vi skall lotta ut julskinkorna bland samtliga
574 Metallare.
Vilka 50 som vunnit sänds ut på ett separat infoblad
under nästa vecka

I de förhandlingar som sker skall vi placera personer i
befattningar vi kommer att utgå från viljeinriktningarna
man haft, om man inte har haft någon önskan så kan
man i princip hamna var som helst, vår uppmaning till
alla är att man aktivt skall söka dessa vakanser.
Förändringar Koncernfackligt
På klubbmötet i informerades hur det diskuterats
angående Metalls bemanning.
Vi har lagt fram ett förslag till företaget hur vi har sett
på bemanningen och det är enligt nedan:
Nu

Företaget
förslag

Diff

Metalls
förslag

Diff

Rasmus

1.0

0,25

-0,75

0,4

-0,6

Jensen

1.0

0,25

-0,75

1,0

0

Hedström

1.0

0,50

-0,50

0.6

-0,4

Summa

3,0

1,00

-2,00

2,0

-1,0

Eftersom företagets koncernstruktur förändras med att
Outokumpu tar över, förändras det fackliga koncernarbetet radikalt och detta arbete kommer att kräva nya
insatser.
Rasmus har då valt att det är bättre att vi får in nya
krafter från klubben i detta arbete, och att han redan
nu går ned på halvtid och då istället möjliggör för att vi
kan bibehålla ett kraftfullt Metall.
Rasmussen börjar arbeta politiskt som kommunalråd i
januari 2003.
Sociala fonden
För att få ut ersättning från Sociala fonden på kvitton
så är det följande som gäller:
6 December kl 08.00 – 13.00
20 December kl 08.00 – 13.00
Nästa gång fonden kan betala ut ersättningar
är efter Nyår:
17 januari 2003 kl 08.00 – 13.00
31 januari 2003 kl 08.00 – 13.00
Viktigt
De som har kvitton från 2002 kan få ut ersättning
från fonden endast dessa 2 dagar i Januari.
Därefter är kvitton för 2002 ej giltiga för uttag

