Nr 10

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Reglering Semesterdagar
Vi har nu haft en förhandling med företaget angående
regleringen av semestersaldot som uppstår vid huvudsemestern.
Utgångsläget var att det skall göras utfyllnadsskift enligt nedan
Lag 1 = skall jobba in 16 timmar
Lag 2 = skall jobba in 24 timmar
Lag 3 = skall jobba in 8 timmar
Lag 4 = skall jobba in 0 timmar
Vi har nu överenskommit att vi skall använda vårt
avtal med varierad arbetstid som vi beslutade om på
klubbmötet hösten 2010.
Vi för nu över dessa inarbetningsskift enligt ovan till
tidsbanken, Det gör att de personerna får då dessa
timmar som minustid.
Varierad arbetstid
När man kommer överens att man skall göra mer
timmar i ett befintligt schema får man dessa timmar
insatta i en särskild tidsbank och får då dubbel tid.
Man kan i denna tidsbank ha +250 timmar och -175.
Inarbetning skift.
Vi har med vårt avtal om varierad arbetstid kommit
överens att schemalägga söndagen under vecka 27
för lag 1 och 2 . (blått=ordinarie skift)
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JBK-Sommarpresent
Alla medlemmar är välkomna till JBK för att få en
sommarpresent.
Presenten måste hämtas
personligen under tiden
21 juni - 6 Juli
Presenten är en mycket exklusiv
Jbk-handuk av liknande modell
som vi hade för något år sedan
då var den gul, årets present är
svart.

JBK-Presentkort
Enligt tidigare medlemsbeslut ger vi ett presentkort till
de som varit med på våra medlemsmöten.
I år är presentkortet på Degernäs Gård.
De som vet att de varit på något klubbmöte mellan
hösten 2009 och våren 2011 kan hämta sitt eget
presentkort på JBK exp.
De tider som gäller är samma som vid
hämtning av sommarpresenten 21 juni - 6 Juli
JBK Skol stipendier
Inom järnbruksklubben har vi de senaste åren gett ut
stipendier till industriprogrammets tre årskullar.
Vi har gett ut stipendier på 500 kr till 2 elever i varje
klass.
Även i år sker gör vi på detta sätt
med stipendieutdelning, eftersom vi
vill stödja våra framtida medlemmar.

Arbetar
V 27
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de olika lagen
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Sommarpraktikanter
I det projekt som nu skall genomföras med
sommarpraktikanter kommer att innebära att vi har en
hel del ungdomar på verksområdet.
Det är totalt 79 ungdomar som vi har i 4 veckor och
det kan ibland bli trångt på mässen och matsalar mm.
Vi ber alla att ha överseende om det uppstår problem,
det är faktiskt anställdas barn som nu fått en chans.

Bokning i vaktstugan
Under semestern kan bokning av personalföreningens
saker ske via vaktstugan tel. 47129.
Vi uppmanar att man skall vara rädd om våra saker
eftersom går något sönder kan vi inte reparera eller
fixa dom under semesterperioden.
IF Metall Öppet tider
Under huvudsemestern finns det ingen
bemanning på JBK , utan du kan vända dig
till IF Metall Avd i Karlskoga.
De har öppet på förmiddagarna och kan nås på
tel 72 11 80.

