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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Bemanningen JBK
När företaget bestämde att vi inte skall vara 3 som
jobbade heltid inom JBK, beslöt klubbstyrelsen att vi
skulle gå ned i arbetstid men ändå vara tre, för det
skulle bli negativt om bar en jobbar med fackliga frågor,
Den lösningen vi hittade var att Rasmus fick börja
med politiken och Johan med försäkringsfrågor Därför
är vi fortfarande tre men där 2 inte jobbar full tid.
Vårt problem är att man kräver att vi alltid skall ha vår
exp bemannad, samtidigt som man vill att vi skall vara
ute och prata i verket, och det samtidigt som företaget
vill informera och förhandla om olika saker.
Ny arbetsform JBK
Vi har inom klubbstyrelsen beslutat att vi skall ha ett
mål att de heltidsanställda skall vara ute mer och inte
sitta i förhandlingar utan att medlemmarna skall ha/få
möjlighet att prata disskutera osv med heltidsanställda.
För att kunna öka medlemskontakten mer inför vi ett
rullande schema där vi aldrig har möten med företaget under måndag Fm, för då är vi ute på varje avdelning enligt schemat.
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Vår önskan är att om man på en rast resonerar om
olika frågor, då är det bara att ringa till Jbk så försöker
vi ordna att någon kommer.
Lås till Flyttkärran
Vi har inköpt ett lås till vår flyttkärra,
om man åker längre sträckor och
måste parkera vagnen någonstans
och lämna den är det viktigt att man
kan låsa den på ett säkert sätt.
Låset kan hämtas i vakten.

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Även i år har personalföreningen
2 kräftfiskekvällar och det har nu lottats
ut kräftvatten till anställda och fisket
sker fredagarna 29/08, 05/09.
mellan 16.00-22.00
De som inte fiskar, kan alltid ta en grillad hamburgare
eller korv som personalföreningen står för samt godis
till barnen.
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Personalläget
Vi håller nu på att se över hur det totala personalläget
ser ut inom Metallsidan, både med bemanningsplaner
och vakanser.
Sedan 1 år tillbaka har utvecklingen varit denna.
Metall
2007 411
2008 405

PTK
111
125

Totalt
522
530

Åldersstrukturen
Inom vårt Metallområde de närmaste 7 åren kommer
vi att ha 60 Metallare som blir ålderspensionärer.
Det innebär att 15 % av våra Metallare kommer att gå
i pension. Det gör att det kommer att finnas ett relativt
stort behov av nyanställningar under den tiden.
Åren därefter är behovet ännu större, så här ser
pensionsavgångarna ut de närmaste 10 åren.

Fackliga studier
Under hösten så genomförs det olika fackliga utbildningar, du har rätt att vara ledig från jobbet via studieledighetslagen och du får ersättning från metall.
Några av de utbildningar under hösten är dessa:
Utbildning
Fackets Grunder Okt.08
Lagar i arbetslivet grund Sep.08

Utb ort
Kristinehamn
Örebro

Med livet som insats 8-10 Okt.08

Kristinehamn

Medlemsutbildning 1-3 Okt 08

Kristinehamn

Medlemsutbildning 8-10 Okt. 08

Karlskoga

Medlemsutbildning15-17 Okt. 08

Degerfors

Pedagogisk grundutb sep-dec.08
Studieorg.kurs grund Sep. 08

Örebro
Örebro

Vill du anmäla dig eller veta mer, kontakta JBK

