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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Personalläget
Vi är just nu 376 medlemmar inom JBK, fördelningen
på de olika avdelningarna är denna:
Avd
Råvaror
Sliphall
Centralförråd
Grovplåt/varma
Delning
Betlinjen
Terminal
Miljö
Kvalitetskontroll
Varmplåt Övriga

3
27
4
53
60
60
34
6
9
2

Avd
VP.Lagstadgad
Produktion LP
UH-EL/Mek LÄ
St.Lagstadgad
Medpool Stainless
Bevakning
Metall
Medpool VP
Psc Nordic

6
43
12
2
1
8
2
1
43

Det sker en hel del skift förändringar efter nyår, bl.a
går valsningen i grovplåt upp i 4-skift och betlinjen
ändras till 3-skift+ dagvecka.
Vidare sker det andra skiftförändringar på olika operationer både upp och nedgångar.
Det är en mycket avvaktande situation just nu, och
där marknadsläget är svårbedömt.
Det som känns bra är att vi har indikationer på att
företagsledningen ser mycket positivt på produktionsorten Degerfors.
Social fonden
De personer som har tandläkarkvitton som är för 2009
och som vill ha ut ersättning för dessa, måste komma
till jbk före den 15 Januari,
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa.
Fritidsfonden
Inom fritidsfonden har vi nedanstående saker för
utlåning till alla våra medlemmar.
Det som kan bokas är detta
Motorbåt (Tor)
Motorbåt (Freja)
Motorbåt (Oden)
Kanot 1
Kanot 2
Liabåt 1
Korvvagn
Tapetbord
Tigersåg
Häckssax

Kapell Släpvagn
Galler Släpvagn
Täckt Släpvagn
Öppen Släpvagn
Flytt Släpvagn
Vertikalskärare 1
Vertikalskärare 2
Jordfräs
Jordborr
Röjsåg 1

Grästrimmer
Högtryckstvätt
Borrmaskin
Gireringssåg
Matttvätt
Vedklyv 1
Vedklyv 2
Byggställning
Multimaskin
Cementblandare

Av säkerhets skäl går det bara att göra bokningar
endast på intranätet.
Om det finns idéer på andra nya saker som många
medlemmar har nytta av och som vi skulle kunna
skaffa, kontakta JBK

WWW.JBK.SE

14 December

Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att alla
Metallare får ett presentkort på en
julskinka. (värde 200 kr).
Ditt presentkort kan hämtas på JBK exp mellan
Måndag 14 Dec fram till Fredag 18 Dec.
Och vi har då glöggrytan varm.
OBS Presentkorten måste hämtas personligen.
Presentkorten gäller endast på kronhallen Degerfors .
SKINKAN MÅSTE VARA
UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS
SENAST DEN 23 DEC 2009
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Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla det.
Den som utses till hedersmedlem får en
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.
Läkarekvitton/Recept
När du har kostnader för läkarvård och
recept, och vill ha ersättning från Stiftelsen
skall man gå till JBK och lämna original
kvittot du fått vid läkarbesöket eller
apoteket.
Du får tillbaka 100 kr på varje kvitto (max 995 kr/år).
Dessa kvitton har en giltighetstid på 2 år.
Flyttning löneutbetalningsdag
Företaget har nu haft förhandlingar
med alla facken i Degerfors och det är
nu klart att det sker en flyttning av löneutbetalningsdag från 20 till den 25.

20

25

Förändringen genomförs under Juli 2010.
Under Juli infaller den 25 på en Söndag så i praktiken
blir det löneutbetalningen Fredagen den 23 Juli.
VI VILL TACKA FÖRETAGET OCH
MÄSSPERSONALEN FÖR ETT
UTSÖKT JULBORD
OCH ÖNSKA ALLA EN
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

