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Bemanningsförhandlingar
Vi har återtagit några personer från den uppsägningslista som tidigare funnits på 120 personer.
Inga förhandlingar och inriktningar med ämnesvalsverket har skett ännu.
Frågan som företaget brottas med är vilken skiftform
det skall vara efter årsskiftet, idag är det förhandlat ett
2-skift i valsningen och 3-skift i slipningen vilket ger en
bemanningsplan på 44 personer. Detta kan förändras.
Metall har krävt nya förhandlingar med företaget om
de har för avsikt att fortsätta med 3-skift i valsningen
och 5-skift i slipningen efter årsskiftet.
Företaget ser även över hur vakten skall bemannas i
framtiden idag är det 5-skift.

Fritidsfondens båtar
Enligt den riskanalys som finns angående våra småbåtar och som har rekommenderat att de kan utlånas
mellan 15/5 – 15/10 för att undvika höst och vårflod.
Det innebär att de inte kan bokas längre
Familjebåten kommer att tas in på vinter underhåll
under november.
Förbundets sjukförsäkring
Metallförbundet har en sjukförsäkring som betalas via
fackavgiften och som betalar ut en sjukersättning efter
1 års sjukfrånvaro.
Den försäkringen har under senare år visat sig bli
dyrare än beräknat.
Förbundsstyrelsen har beslutat att stänga den här
försäkringen för nya skador från den 1 januari 2004.
JBK sjukförsäkring
Vi har sedan ett antal år inom Metall JBK en särskild
sjukförsäkring som är mycket bra.
I Sverige är vi en av de få klubbar som har en sådan
här försäkring för sina medlemmar. Den har vi kvar.
Sjukförsäkringen som vi har inom JBK gäller för alla
medlemmar på järnverket och klubben betalar avgiften på den månadsvis.
Försäkringen innebär att blir du långtidssjuk får du
ersättning från den 91:a sjukdagen. (3 månader)
Du kan kolla på intranätet under räknelåda och sjukberäkning så kan du räkna och se vad som gäller när
du blir sjuk med vår försäkring.
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Metalls har kongress september nästa år
Alla medlemmar, och klubbar har rätt att motionera till
metallkongressen.
Om någon vill ha hjälp att skriva motioner kontakta då
någon i klubbstyrelsen eller din gruppordförande.

De som har beställt kronancykel
De har produktionsproblem inom kronan cykel och vi
har ännu inte fått något leveransbesked från fabriken.
De har även stora problem med leveranser och våra
cyklar kommer att levereras tidigast i november
Det innebär att löneavdraget sker först på lönen som
utbetalas den 20 november.
Ny företagshälsovård
Som alla vet kommer vår nuvarande företagshälsovård att upphöra den sista december.
Nu arbetar en arbetsgrupp från företaget samt de
fackliga organisationerna på att gå igenom hur en ny
företagshälsovård skall se ut.
Arbetsgruppen tittar nu på ett antal olika alternativ och
ortsledningen skall ta ett beslut hur det skall bli.
Vi återkommer när vi vet hur det blir och ser ut.

Koncernfackligt
Facken inom koncernen försöker nu att få fram ett nytt
samarbetsavtal hur informationen och det fackliga
arbetet skall fungera.
Det finns idag inom Outokumpu koncernen olika
produktionsområden där rostfritt är den största delen,
andra områden är koppar och teknologi.
Dessa förhandlingar är mycket tröga.

Oktober månads frågetävling
En repstege i stål hänger ner från en fartygssida,
Repstegen och fartygssidan är 3 meter och 45 cm
hög.
Nedersta stegpinnen är i höjd med vattenytan, och det
är 30 cm mellan stegpinnarna.
Klockan är 14,45 och tidvattnet är på väg in och stiger
med 30 cm varje halvtimme.
När når vattnet tredje stegpinnen nerifrån räknat?
För att deltaga i utlottningen måste du sända in svaret
till Metall JBK senast Fredagen den 31 Oktober.

