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Koncernens resultat
Företaget har nyss presenterat sitt kvartalsbokslut och
av det kan man utläsa en hel del om hur det går inom
koncernen.
För hela Outokumpu redovisar man en fortsatt kraftigt
förlust. Bilden nedan visar hur resultatutvecklingen
sett ut sedan Outokumpu tog över helt.
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Buss Ullared
Personalföreningen ordnar en
bussresa till Ullared
Det finns 52 platser i bussen.
Avsikten är att du eller din
respektive kan åka,
(en biljett per anställd).
Avresa sker från Medborgarplatsen
Lördagen den 1 Okt. kl 06:00.
Hemresan sker kl 17.00 från Ullared.
Åter i Degerfors ca 21,30
Vi stannar på vägen ner för frukostfralla och kaffe
Först till kvarn gäller och anmälan sker senast 23 Sept
till Ann-Sofie Larsson, tfn 47336

Sedan 2008 har företaget förlorat ca 7,1 miljarder och
man har finansierat förlusterna med att sälja ut olika
tillgångar i företaget samtidigt som man varit tvungen
att låna ännu mera pengar.
Nu har man nästan tömt hela skafferiet på saker som
har gått att sälja och det går knappast att låna mera.
Därför måste företaget snart börja att agera och
även göra en ordentlig analys varför man inte tjänar
pengar när andra stålföretag gör detta.

Företagets marknadsbild
I företagets prognos kan man utläsa hur företaget
bedömer hur marknaden ser ut.
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I tabellen kan man se att för samtliga områden är det
en mycket mindre efterfrågan på stål även för Kina.
För Degerfors del har vi bra situation nu de närmaste
månaderna, men det är osäkert hur framtiden ser ut
därefter.

Lönebesked via nätet
Det kommer att startas upp ett projekt där Metallare
skall kunna få sitt lönebesked direkt via webben, både
hemifrån och via intranätet.
Antagligen kommer alla att få en egen emailadress via
Outokumpu.
När vi vet mer om projektet kommer mer information.
Telefonförsäljare
Vi råkar ständigt ut för att många av våra
medlemmar blir uppringda av olika telefon
försäljare som vill kränga försäkringar till
våra medlemmar.
För att slippa alla dessa telefonförsäljare kan man
ringa till Nix, på tel 020-27 70 00.
Genom att anmäla sig dit så spärrar man telefonen
mot samtal för insamling, marknadsföring och
försäljningar.
Löner -KvartalsgenomgångNu är det återigen dags för en genomgång av lönerna
för alla medlemmar.
Det innebär att JBK:s kontaktman och driftchefen
kommer att gå igenom vilka mångkunnigheter och
flexibilitetstillägg som varje person har samt att man
har rätt lön enligt sin befattning.
Det är viktigt att kontrollera vad
som är inskrivet och i ditt lönepapper.
Kontaktmannen har till uppgift
att träffa alla för att informera
hur det ser ut för just dig, och han har även ditt
personliga lönepapper.

