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⇒ Våra försäkringar
Alla medlemmar välkomna .
Löner
På lönen som blev utbetalad i december var det
många som fick retroaktiva ersättningar.
Det var utifrån de förändringar vi hade förhandlat om
under April i arbetsvärderingssystemet. Vi hade då en
överenskommelse att de ökningar som då sker skulle
vara retroaktivt från 1 januari 2005.
Samt att eventuella omplaceringstillägg skall
reduceras.
Orsaken att det tagit tid är att man infört ett helt nytt
datasystem och som nu är klart och är i drift.
Det kommer nu att innebära att kvartalsgenomgångar
på samtliga avdelningar kommer att startas upp under
slutet av månaden.
Det är viktigt att man talar om för ditt kontaktombud så
det blir rätt uppgifter med vilket jobb man är inkodad i
samt vilka flexibilitets och mångkunnighets tillägg som
man är berättigad till
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Skattereduktion på fackavgift
Sedan några år får alla medlemmar skattereduktion
på fackavgiften. Det innebär minskad skatt med upp
till 1 500 kronor på ett år.
Fackavgiften kan delas i två delar.
Avgiften till a-kassan är ca 90 kronor och på avgiften
till a-kassan får du 40 procents skattereduktion.
Det gör att du får tillbaka strax över 400 kronor från
avgiften till a-kassan.
Den andra delen är medlemsavgiften till IF Metall.
Där är 25 procent berättigat till skattereduktion.
För en medlem som totalt har en avgift på 500 kronor
i månaden innebär det ytterligare cirka 1 200 kronor
av skatten betalas tillbaka.
På vår webbsida kan
du räkna ut din egen skattereduktion
Vad händer praktiskt
Skattemyndigheten får kontrolluppgifter från fackförbundet. Det innebär att avdragen redan är gjorda på
den förenklade självdeklaration som senare skickas
ut.
Viktiga datum:
• 31 januari postas kontrolluppgiften till dig och till
skattemyndigheten.
• 21 februari måste du kontakta Avd 9 och
påtala eventuella fel på kontrolluppgiften.
• Mars/april skickas inkomstdeklarationen ut. Där är
din skattereduktion förtryckt av skattemyndigheten.
• 3 maj ska inkomstdeklarationen lämnas.
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NY logga
Metall byter nu namn till IF metall och det tidigare loggan med Metallspånet försvinner nu helt och det nya
ser ut på detta sätt:

Inom vår järnbruksklubb har vi kvar vår
egen klubblogga. Och den är en gammal
symbol för järnverket och Degerfors samt
för Fotbollen

Personalföreningen
Vi har beslutat att vi även i år går in och betalar så att
alla medlemmar kan gå in gratis på alla DIFs matcher,
mot uppvisande av sitt personliga passerkortet.
Vi kommer även att byta ut den täckta kärran och den
gamla skall vi göra om så den enbart kan användas till
frakt av vedklyven.
Vidare kommer alla övriga kärror att rustas upp.
LIA
Under våren kommer vi att bygga om i storstugan så
att brudsviten görs om till en sanitetsanläggning med
duschar, samt att toaletterna skall renoveras.
Vidare har vi tagit beslut att vi skall riva den gamla
vedeldade bastun och bygga upp en helt ny som skall
köras på el och även med ett nytt omklädningsrum.
Sociala Fonden
Glöm ej Sociala fonden den 20 januari, kl 07-13

