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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Torsdag den 9 December
kl 14.00 Folkets Hus c-sal

Ditt presentkort kan hämtas på JBK exp mellan
Måndag 13 Dec - Onsdag 22 Dec.

På dagordningen bl.a

Val av huvudskyddsombud
Val av skyddsombud på alla avd
Aktuellt i Företaget
Ändringar i lönesystemet

Och då har vi även glöggrytan varm.
OBS Presentkorten måste hämtas personligen.
Presentkortet gäller endast på kronhallen Degerfors .

Alla medlemmar välkomna.
För mötet utgår ersättning med grundlön

Stimulans Klubbmöten
För att få en större delaktighet samt öka demokratin
för deltagandet på klubbmöten utgår en inteckning i
JBK:s speciella presentkort

Skyddsombud
De skyddsombud som hittills varit valda på järnverket
är dessa:
Grovplåt

K.Andersen
G.Mellsund
R.Hannula
J.Kjellman
A.Lövgren

Betlinje

Terminal

B-G. Enerstad
S.Finnström
C.Johansson
L.Bergström
J.Karlsson

Sliphall

Ämnesverk

P-O.Linder
N-P.Larsson
K.Wass
A.Lindberg
U.Johansson

Media

T.Folkesson
L.Pakonen

Prov.verkst T.Andersson

F.Hansen
S.Berg
J.Irebäck
O.Eriksson
K.Salonen
P.Karlsson
T. Witzen
T.Nilsson
A.Ahlinder

Klipplinje S.Öberg
A.Jönsson
B-G.Lavefjäll
J.Heikinen
PSC

Förråd

02 December 2010

Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att alla Metallare får ett
presentkort på en julskinka.

KLUBB MÖTE

⇒
⇒
⇒
⇒

WWW.JBK.SE

F.Sjöberg
M.Hedberg
H.Karlsson
D.Bukowiecki
H.Renberg

På klubbmötet skall det ske val av skyddsombud, om
någon person är intresserad eller vill tipsa om någon
kamrat som du tror passar, hör av dig till Jbk.

SKINKAN MÅSTE VARA
UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS
SENAST DEN 23 DEC 2010

JBKPrese
ntkort
Vär

de 200 kr
Detta presen
tkort gäller
för
på Kronhall
en Degerfo köp av valfri Julskink
rs
a
Giltighets

tid 09
Kan ej inlö - 23 December
sas

mot kontant
(Endast gilti
er eller köp
gt med JBK
avandra var
stämpel på
or
baksidan)

För kronhall
en
Pris______ anteckningar
_ PLU-kod
8993

Industriunderhåll
Vi är nu i slutförhandlingarna angående de anställda
på Fd ABB-Industriunderhåll som kommer att tillhöra
Järnverket.
Det innebär att samtliga metallare från 1:a Januari
2011 kommer att tillhöra JBK och deras klubb upphör.
Det blir en egen avdelning på järnverket som alla
andra, och har samma avtal. Förutom att de har en
egen LAS turordningslista.
Vi går nu igenom bemanningsplanerna och kommer
att placera ut personer på sina befattningar.
Sänkt A-kasse avgift
Den borgerliga regeringen har bestämt att arbetslöshetsavgiften bestäms av hur mycket a-kassan betalar
ut i ersättning totalt.
En tungt bidragande orsak att avgiften sänks är att
många som blev arbetslösa under krisen har förbrukat
sina a-kassedagar,
Därför har A-kassan beslutat att sänka avgiften från
300 kr/mån till 75 kr/mån. Det gäller från 1 Jan 2011
Social fonden
Sista dagen för att ta ut kvitton från
sociala fonden som avser tandläkare
och som är för 2010 och vill ha ut
ersättning för dessa, måste komma till
jbk före 15 Januari.
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa.

Den som är vald som skyddsombud och har
genomgått skyddsutbildning har rätt att få skyddsombuds tillägg som är på 315 kr/mån.

Övriga kvitton som recept och läkarbesök gäller under
en tidsperiod på 2 år, men tänk på att man max kan få
995 kr/år.

