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Personalsituationen
I augusti 2001 fick våra 553 Metallare besked att 293
av oss skall få avsked.
Och att de skulle gå hem till semestern 2003.
Vi har från Metalls sida försökt att minimera de social
konsekvenserna för våra Metallare och bilden ser just
nu ut enligt detta:
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Personalföreningen
På klubbmötet informerades att det nu är klart att vi sålt
Krontorpgården och att vi för dessa pengar skall satsa
ordentligt på gården vi har kvar, nämligen LIA.
Det innebär att vi nu även köpt marken till LIA och att vi
rustar i storstugan ,samt köpt nya inventarier.
Vi har även för avsikt att göra en totalrenovering av
våra 6 småstugor. Vi har redan börjat med en.
Nytt är även att det endast är anställda som kan hyra
LIA. Det har förekommit att externa personer som hyrt
inte har skött och städat efter sig.

Beslutet

Nuläge

Under denna tid har företaget anställt 73 personer för
att klara av personalbehovet för olika utbildningar.
En stor del av förklaringen är att Ämnesvalsverket nu
har 58 personer och att verksamheten skall gå i 3-skift
även efter nyår.
Återanställningar
Vi har i våra avtal gjort en återanställningsgaranti som
vi kontinuerlig bevakar och som gäller i 9 månader efter
att man gått hem.
Vi är överens med företaget att vi tar tillbaka personer
enligt LAS-listan när personalbehov uppstår, dvs den
med ett högre LAS nr går alltid före en med lågt.
Det enda undantaget som Metall går med på är om
företaget behöver elektriker och då på grund av den
speciella kompetensen. Just nu är LAS-listan på nr 100

Försäkringar 2004
Avgifterna för våra försäkringar förändras enligt detta:
Gruppliv
2003
2004
Medlem
85,50 kr/mån 106,00 kr/mån
Medförsäkrad
62,50 kr/mån 77,00 kr/mån
Nedval Medlem
68,50 kr/mån 84,50 kr/mån
Nedval Medförsäkrad
50,00 kr/mån 61,50 kr/mån
Vi i Metall JBK kommer även under 2004 att betala
premierna för fritidsförsäkringen TFF för alla våra
Metallare.
Det gäller även den Sjukförsäkring som klubben har för
alla våra medlemmar.
Vi är idag en av de få klubbarna i Sverige som har denna typ av sjukförsäkring kvar, eftersom vi anser att våra
medlemmar även skall ha en bra ekonomi om man blir
långtidssjuk.

Vi kommer att ta ett resonemang inom föreningen att vi
skall se vad vi kan göra med biljetter nästa år bla. till
valsverket med mottot Köp 2 biljetter betala för 1.
Om vår ekonomi klarar det kommer även frågan upp
om vi skall investera i en ny båt vid Letälven (vi har
idag 2) och om det finns behov av inköp av mera trädgårds redskap till våra medlemmar för att låna.

Outokompu—Boliden
Från 1 Jan byter vi namn igen på företaget från AvestaPolarit till Outokompu Steel vi är som alla känner till en
del av den finska statens flaggskepp.
Det som idag engagerar tydligen engagerar den finska
ledningen är den stora fusion som man håller på med,
där Boliden skall köpa Outokumpus anläggningar för
koppar och zink för 6 700 miljoner kronor.
Det innebär att Outokompu kommer att äga Boliden till
49 % samt få 3 400 miljoner kontant i den här affären.
Som vi ser det är det viktigt att det blir av eftersom de
man har gjort kraftiga investeringar bl.a i Tornio och i
Smacc och behöver därför nya pengar.

Social fonden har öppet sista gången 2003
Torsdag 18 december kl 07.00-13.00
VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD
OCH ÖNSKA ALLA EN

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

