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Ny Täckt kärra
Vi har nu tagit i bruk en ny täckt kärra, orsaken till att
vi köpt en ny är att kåpan på den tidigare var i ett sådant skick att den inte gick att reparera längre.
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Koncernens resultat
Nu har koncernen släppt sin årsrapport och det var
som väntat en tämligen dyster läsning.
Man har en vinst före skatt på drygt 202 miljoner kronor. Ett kännbart tapp från vinsten året innan på 3,6
miljarder kronor.
Degerfors
Det som är mycket positivt är att vi i Degerfors är de
som genererar mest vinst i hela koncernen.
Både Varmplåt och Stainless har gått mycket bra.
Stainless bonus
Stainless som har ett produktions bonussystem som verkligen generar pengar
när produktionen går bra får nu 2 000 kr
som utbetalas på februarilönen.
Resultatbonus
Det som är synd är att det resultatbonussystem
som finns i koncernen inte ger något utfall.
Men om vi haft det systemet enbart för oss i
Degerfors kan vi konstatera att alla här skulle
fått en rejäl slant i bonus.

Vi vill passa på att tacka Varmplåt för den fina personalfest
som bjöds alla medarbetare och respektive med fin mat och
underhållning som ett tack för goda insatser under 2005.
Den tidigare kärran kommer nu att göras om till en
specialvagn för vedklyven och beräknas vara klar om
ca 1 månad..

Omorganisation Outokumpu
Företaget har nu gjort förändringar i högsta ledningen
och en sak påverkar oss i Degerfors direkt och det är
att den engelska chefen Peter Holes får en pension
redan i mars och Tommy Grahn blir ny chef för Long
Products.
Sociala Fonden Utbetalningar
På årsmötet kommer det att tas beslut att vi kommer
att förändra rutinerna om utbetalningar från fonden.
Vi kommer att sluta att betala ut kontant från fonden
varannan fredag, orsaken är att vi vill öka servicen och
slippa kontanthanteringen.
Man kan istället komma till Metall vid vilken tidpunkt
som helst under veckan, och då skall man ha med sig
sina kvitton och sitt kontonummer.
Därefter kommer vår kassör att föra över dina pengar
direkt på ditt konto i slutet av månaden.

Förhoppningen är att vi kommer att göra ett bra resultat
under detta år så att vi kan återupprepa festen.

Begränsning av Friår
Företaget har nu tagit ett beslut i platsledningen att
man inte kommer att bevilja friårsledigheter som är
på kortare tid än 9 månader.
Anledningen till detta är att det är för kort tid för att
utbilda någon ersättare.
Det har funnits intresse från ett antal personer om att
de vill ta friår under kortare tid och även som sträcker
sig över semestern vilket även har inneburit att man
är skyldiga att hålla friårsvikarien i arbete även under
semestern vilket är svårt då företaget stänger ner
verksamheten under den perioden.

Du är Försäkrad
Om du råkar ut för en olycka eller skadar dig på något
sätt glöm inte att den Frititidsförsäkring som vi har
inom Metall JBK gäller all din fritid.
Händer det något på jobbet så gäller våra avtalsförsäkringar då. Tänk på att spara alla kvitton för de olika
utlägg som du haft kontakta sedan Johan Hedström

