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ÅRSMÖTE

Klubbstyrelsen har beslutat att från
2 Januari är Annette Blom ny
vice ordförande i klubben.

Måndagen den 03 Februari
kl 14.30 PII Hörsal

Under Januari kommer Herbert och Annette att jobba
parallellt på Jbk.
Den 1 februari kommer Herbert att övergå till
personalavdelningen och där arbeta som
personalman.
Annette Blom har tidigare varit kontaktombud för
Betlinjen samt ingått i Jbk förhandlingsdelegation.
Händer i koncernen
Beslut om vilken avsikt företaget har om framtiden för
Långshyttan och Torshälla är framflyttat till slutet av
februari.

På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK
 Aktuellt läge
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Dags att Nominera
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse och
kontaktombud på varje avdelning.
För 2013 var nedanstående valda, de uppdrag som är
markerade med blå färg skall nomineras

För Degerfors förs det inga resonemang om några varsel eller neddragningar.

Klubbstyrelsen

Däremot kommer vi under våren att föra resonemang
om ett kompetensväxlings projekt samt att olika
vardagsrationaliseringar kommer att göras som
innebär mindre förändringar i våra bemanningsplaner.

Kl

Viktigt om din Avtalspension
Vi har 2 avtal som berör oss på järnverket
1. LO-SAF pension
Företaget avsätter 4,5 % av din lön till en pension.
På inkomster över 7,5 basbelopp avsätts 30% .

Kontaktombud

Avdelning

Tidigare valda

LP-Produktion

Berg Jonas

2. LP-pension
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där företaget
avsätter 4 % av din lön till din pension.

LP-Underhåll

Ljung Göran

Produktion/Uh

Fridholm David

Råvaror

Geisler Bo

På lönebeskedet du får i januari syns det vad företaget
har avsatt för dig i dessa avtal

PSC Nordic
Delningen

Sääf Stefan
Öberg Stefan

Exempel
Du har denna Lön
inkomst
OB
Inkomst

Kr/mån
25 000
3 500
28 500

Kr/år
300 000
42 000
342 000

Enligt avtalet avsätter företaget detta:
 LO-SAF pension 15 390 kr/år
 Livstidspremie (LP) 13 680 kr/år
Det gör att företaget avsätter 29 070 kr om året för
din avtalspension. Motsvarar 2 423 kr/mån.

Nomineringar sker till
Betlinjen
valberedningen

Blom Anette

Provverkstaden Heikkinen Jari
Karlsson Jan

Kenneth Wass Stainless Terminalen
Palle Hansen Betlinjen. Sliphallen
Grovplåt

Witzen Tommy
Karlsson Jan

Social fonden
De personer som har kvitton för
tandläkare som är för 2013 och som
vill ha ut ersättning för dessa.
Måste komma till jbk
senast fredag 6 Januari.
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa.

