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JBK:s förhandlingsgrupp
Den förhandlingskommitté vi har inom JBK och som
bestått av Bjarne och Herbert samt Gunilla Sundholm
har nu styrelsen beslutat att ändra på.
Bakgrunden till detta är att Gunilla som tidigare varit
utlånad till lönekontoret har fått en fast
tjänst där och övergått till SIF.
Det innebär att vi nu inom styrelsen har
utsett Annicka Dahlström istället, hon är i
dag kontaktombud för terminalen.
Annicka kommer att vara med i alla förhandlingar om löner samt i företagets lönekommittè.
Alliansen tar bort JBK:s sjukförsäkring
Vi har sedan några år tillbaka en sjukförsäkring för alla
våra metallare, För att få den här försäkringen tog vi
pengar i våra löneförhandlingarna och lade dom på en
speciell sjukförsäkring som täcker upp om man blir
långtidssjuk mellan 3– månader och 2 år.
Nu sa den borgliga regeringen att man skall besluta
att man skall ta bort rätten för fackföreningar att avtala
om ekonomisk trygghet för sjukskrivna.
Det här kommer även att gälla den AGS ersättning på
10 % som man får när man är sjuk efter 14 dagar.
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Investeringar inom företaget
Vi har inom facken i koncernen noga följt vad som
händer med bolagets utvecklingsstrategi, och det som
känns tryckt nu är att det är en tydlig koncentration nu
på att man skall satsa på special inom företaget, och
de verksamheterna är placerade i Sverige
Det som har hänt nu under den senaste tiden och som
verifierar denna utveckling är dessa investeringar som
tagits:
Steg 1 Långshyttan (Nytt precissions valsverk)
Steg 2 Torshälla (Verk för tillverkning av tunnare/finare ytor)
Steg 3 Avesta (Ny linje för glödning/betning+ konverter)
Det som nu är kvar i specialsatsningen är steg 4 som
handlar om utvecklingen av Varmplåt.
Produktionsbonus
Vi har gjort en uppgörelse inom varmplåt hur bonusen
skall fungera under hösten, det är inga förändringar
eftersom man har förlängt de beräkningsgrunderna
som varit under våren
Inom Stainless förs det nu diskussioner som innebär
att det sannolikt blir en förlängning där med av produktionsbonusen på samma grunder som tidigare men
med vissa justeringar för kvartal 4.

Vinn 2 biljetter till Oktoberfesten
Vi har en tävling som innebär att 25 personer kan vinna 2 biljetter till på valsverket.
På Oktoberfesten kommer
Herman´s Hermits
Engelska poplegenderna från 60-talet!
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Dans till STRINGTONES från Karlskoga
Tyrolermusik - Allsång - Dans - Show
Meny: Oktoberfestbuffé med Bratwurst, surkål

Regeringen anser att man bara kan vara sjukskriven en
viss tid. Hur länge är det ?
Månadslönen består både av en AV och IV del, hur stor
del i snitt av varje 100 lapp i månadslönen är IV-del
Vad är maxbeloppet du kan låna om du tar ett LO-lån

3
4 Hur många lönegrupper finns det i vårt lönesystem
5 Om du i snitt har 25.000 kr lön varje månad, hur mycket
6
7
8
9

får du i LP pension enligt vårt avtal varje månad
Nya avtalspensionen SAF-LO har i årets avtal höjt din
premie 2008 från 3,5 % till vadå ?
Den 1 Juli införde regeringen en trafikförsäkringsskatt
hur stor är den ?
I Degerfors fanns det 7941 personer som kunde rösta i
valet 2006. Hur många struntade i att rösta då
Sverige är ett långt land vilken av följande sträckor är
längst ?
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Rätt svar skall vara inne till JBK senast 30 September.

