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JBK Försäkringspaket
Vi beslöt på årsmötet att vi skall utöka vårt försäkringspaket vid halvårsskiftet med en Allrisk försäkring.
Man brukar kalla Allrisk för en ” Drulle” försäkring.
Alla medlemmar kommer nu från 1 Juli att få denna
försäkring via sitt medlemskap i JBK.
Vad är en Allrisk försäkring
 Ersätter plötsliga och oförutsedda händelser
 Ger ersättning om du till exempel tappar mobilen,
smycken eller glasögon
 Gäller alla i familjen, dygnet runt
 Skyddar världen runt de första 45 dagarna
– obegränsat inom Norden
 Upp till 40 000 kronor per skadetillfälle

Orsaken till att JBK nu tecknar denna försäkring är att
vi anser det är bra att alla får samma grundtrygghet.
Vi har gjort upp med Folksam att under Maj så skriver
de ett brev till samtliga där man förklarar alla delar i
försäkring.
Marknadsläget
Det förs nu resonemang om skift förändringar inom
olika avsnitt pga av det rådande marknadsläget, det
kan innebära uppgångar på olika operationer, och på
vissa delar blir det oförändrat.
Samt hur vi skall förfara vid eventuella nyanställningar.
Omorganisationer
Företagets styrelse har nu bytt ut koncernchefen, och
hur det kommer att förändra inriktningen kan man inte
se ännu, Vi kan bara förutse att ett antal personer i
olika koncernfunktioner kommer att förändras.
Det viktiga som vi ser det är att företaget kan vända
skutan ordentligt och bli kostnads effektiv som vi var
tidigare.

21 Februari 2011

Årsmötet
På årsmötet valdes den nya klubbstyrelsen, och det
är dessa personer som ingår i JBK.
Uppdrag
Ordförande
V.Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn
Rasmussen Bjarne
Wasserfaller Herbert
Maretta Franz
Larsson Ann-Sofie
Blom Anette
Linder Per-Olow
Öberg Stefan
Sääf Stefan
Larsson Dan

Revisor
Sandelin Kent
Revisor
Bergkvist Sabina
Revisor suppl Wunder Laila
Revisor suppl Sjöberg Annelie

Avdelning
Jbk
Jbk
Ämnesverket
Grovplåt
Belinjen
Ämnesverket
Klipplinjen
Psc Nordic
Underhåll
Belinjen
Ämnesverket
Klipplinjen
Klipplinjen

Metall SM i Bowling
Vi kommer från Järnverket att anmäla lag
till Metall SM, som är 21 April—29 Maj
De personer som är intresserade att vara
med skall kontakta Palle Hansen snarast.
Vi har under de senaste åren fått bra placeringar, och
därför vore det bra om vi fortfarande kan få personer
som representerar JBK i olika klasser.
Jbk kommer att ordna alla praktiska detaljer.
Semester utläggningen
Förhandlingar är nu klara angående huvudsemestern
under 2011. inom Varmplåt ingår både PSC Nordic
och Underhåll.

Enhet
Vecka Vecka Vecka Vecka
Stainless
28
29
30
31
Varmplåt
29
30
31
32

Fackliga Kontaktpersoner
På varje avdelning finns det en facklig kontaktperson, de är valda på järnbruksklubbens årsmöte efter förslag från
respektive avdelning. Är det förändringar under året, utser Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen, och då
självfallet efter förslag från olika skiftlag.
Grovplåt

Sliphall

Jan-Åke
Karlsson

Tommy
Witzen

LP

Per.Olov
Linder

Klippen

Provberedn

Stefan
Öberg

Torbjörn
Andersson

Betlinje

Annette
Blom

Terminalen

PSC

Jan
Karlsson

Stefan
Sääf

Underhåll

Dan
Larsson

