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Förlängning visstidsanställda
Inom Stainless har vi idag 13 personer som haft
visstidsanställning fram till 7 februari.
Företaget måste informera senast 1 månad i förväg
vad som skall ske med dessa personers anställnings
förhållande, om den upphör eller skall fortsätta.
Enligt lagen kan en person vara visstidsanställd i max
1 år, därefter är det en tillsvidaranställning som gäller.
Företaget har nu informerat att orderbeläggning inom
Stainless fortfarande är stor, utom för skärning vid
strängen, konsekvensen blir en bemanningsminskning
med 1 person.
Därför har nu företaget beslutat att göra förlängningar
av visstidsanställningarna för 12 personer fram till den
8 juli.

A-kassan på lönebeskedet i Januari.
Den borgliga regeringen har beslutat att alla skall vara
med och betala en extra avgift via A-kassan för att
finansiera skattesänkningar som man nu genomför.
Det gör att alla nu kommer att få betala 246 kr varje
månad till A-kassan, och det kommer att visas särskilt
på ditt lönebesked.
Är det så att man en månad är sjuk mm och inte har
någon lön måste man enligt lagen ändå betala dessa
246 kr.
Innebörden är att A-kassan bli dyrare samtidigt som
ersättningsnivåerna kommer att bli sämre.
Ersättning
Man kan ha A-kassa i 300 dagar (ca 9 månader) och
det man max kan få är 680 kr/dag och ersättningen
blir
Faktaruta
• 80 % dag 1-200
En genomsnittlig järnbrukare
• 70 % 201- 300 dagar
får idag från dag1= 71 %.
• 65 % from dag 301
Exempel
Lön
15 000
20 000

Arbetslös under dessa dagar
Därefter måste
1 - 200
201 - 300 efter 300 man ta jobb för
12 000
10 500
9 750
8 775
14 960
14 000
13 000
11 700

Sociala fonden
För att få ut ersättning för tandläkarkvitton och glasögonkostnader man haft under 2006 är sista datum
för att få ut ersättning Fredag 12 Jan kl 13.00
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KLUBBMÖTE
NOMINERINGSMÖTE
Tisdagen den 30 januari 2007
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
⇒ Nomineringar till JBK Styrelsen
⇒ Aktuellt inom företaget
⇒ Aktuellt om våra försäkringar
Alla medlemmar välkomna .
Sjukstiftelsen
Avd 19 expedition vid Medborgargatan är nu stängd
och det innebär att när du har kostnader för läkarvård
och recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen skall
man nu gå till JBK och lämna det orginalkvitto du fått
vid läkarbesöket eller apoteket.
Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år).
Försäkringar 2007
Avgifterna för våra försäkringar blir enligt detta:
Gruppliv
Medlem
Medförsäkrad

2006
115 kr/mån
81,50 kr/mån

2007
118 kr/mån
85,50 kr/mån

I fackföreningsavgiften ingår det en fritidsförsäkring
(TFF), och som vi i JBK gjort olika förbättringar av

försäkringsvillkoren, den kommer vi även att ha under
2007 och då betalar vi premierna för det så att alla
har en bra TFF.
Det gäller även för den Sjukförsäkring som klubben
har tecknat för alla sina medlemmar.
Klubbmöten
För att stimulera att våra medlemmar kommer på
jbk:s klubbmöten har styrelsen bestämt att under
2007 skall vi på försök införa att vid varje möte man
går på så får man en inteckning på ett presentkort
som är värd 125 kr/möte.
Presentkorten som kommer att gälla ett restaurangbesök i Degerfors, kommer att delas ut till semestern
och till julen.

VI VILL TACKA
FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR
ETT UTSÖKT JULBORD

