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KLUBB MÖTE
Onsdag den 27 Juni
PII samlingsal Järnverket kl 17.30
På dagordningen
- Lokala löneförhandlingarna
- Aktuell lägesinformation
- Nya Gruppliv försäkringen för alla
Alla medlemmar välkomna
På mötet har du ersättning via vårt
utvecklingsavtal som innebär grundlön under 1 tim.
Stimulans Klubbmöten
Vi har tidigare tagit ett klubbmötesbeslut att under
2007 genomföra ett projekt för att stimulera våra
medlemmars deltagande att gå på JBK:s klubbmöten,
syftet är att få större delaktighet samt öka demokratin.
Det innebär att före semestern kommer vi att sända
hem ett presentkort till varje person utifrån det antal
gånger man varit på klubbmöten under våren.
Presentkortet man får då kommer att
gälla på en restaurang i Degerfors.
Löneavtal 2007
Vi har nu blivit färdiga med förhandlingarna om de nya
lönerna på verket och uppgörelsen kommer att gås
igenom på klubbmötet.
Vinnare vårens JBK tävling
I tävlingen skrev vi att det fanns ett samband mellan
bokstäverna i de två rutorna
RUTA 1

A
H
I

F
E

RUTA 2

B
C
D

J
G

Lösningen är att i ruta 1 fanns det bokstäver enbart
med raka linjer och i ruta 2 hade bokstäver någon typ
av böjning, och då blir rätt svar att bokstaven L skall
hamna i ruta 1 och bokstaven O i ruta 2.
Vi hade fått in 43 rätta svar och vi har bland dessa
lottat fram 5 vinnare som får en JBK jacka.
Vinnarna blev dessa personer.
Arb nr
56109
73605
62109
65119
69603

Namn
Tony Nilsson
Sabina Bergkvist
Palle Hansen
Stefan Berg
Annelie Sjöberg

Avdelning
Delningen
Produktion LP
Betlinjen
Betlinjen
Delningen
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Den nya flyttkärran
Den nya flyttkärran
som vi har skaffat
finns nu för bokning
på intranätet.
Vi har nu monterat in
spännband i kärran
för att underlätta surrning av last under transport.
Det är viktigt att dessa används så att lasten inte kan
fara omkring i kärran och därmed skada kåpan.
Max last på kärran är 600 kilo.
Nationaldagen
Med anledning av att regeringen gjorde
införandet av nationaldagen och att man
avskaffade annandag pingst har våra
reglerna för ob-ersättning förändrats.
Nationaldagen blir en ”lätthelg” vilket
innebär att Ob-ersättning för söndagsarbete utbetalas
för denna dag.
Förändring av ob-ersättning vid pingst:
Storhelgs ersättningen löper till måndag morgon 06:00
(annandag pingst).

Som en kompensation för att nationaldagen kan
infalla på en lördag eller söndag och därmed inte blir
en ledig dag (årsarbetstidsmått), blir att om man har
en anställning på nationaldagen kommer 2 timmar och
18 minuter att föras in på din arbetstidsbank.
Sommarpresenten
Glöm ej att hämta ut din
sommarpresent som är ett mörk
blått badlakan och som kan
hämtas på Jbk:s expedition.
En av orsakerna att man skall hämta
det personligt är att vi samtidigt kan
ge ut avdelningens tidning där det
bl.a står en del om den nya försäkringen som börjar att gälla 1 Augusti.
Vi delar ut sommarpresenten mellan
Tisdagen 12 Juni till Fredagen den 29 Juni
Bro haveri
Med det haveri som varit med järnverksbron har vi
varit tvungna att flytta om lite på våra grejer som är i
personalföreningen.
Alla våra kärror står nu utanför vakten och Jordfräs
och vedklyv kommer att finnas i centralförrådet (nyckel
finns i vakten) under tiden som bron repareras, övriga
saker är det som vanligt med.

