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Organisations förändringar
Just nu sker det diskussioner inom Ptk om olika
organisationsförändringar för deras del.
Inom Metall kommer det att föras resonemang om att
anpassa skiftlagen till den ordersituation vi har samt
att få bättre flöden genom avdelningarna.
Vad vi erfar kommer det att bli förhandlingar om
skift- och andra bemanningsförändringar på olika
avdelningar, men det kommer inte att bli några
personalminskningar.
Tyvärr sker det alltid rykten när det är omställningar på
gång, många gånger är det helt fel. Lita inte på rykten.
Fel på lönebeskedet
På lönebeskedet som är i Januari
har det inte gjorts något Folksamavdrag, orsaken är data problem
mellan Folksam och företaget.
Det avdraget kommer att ske istället på Februarilönen.
Avdraget gäller för de medlemmar som har tecknat
olika tilläggsförsäkringar för maka/make och barnförsäkringar. De övriga försäkringarna betalar JBK

Mc Kinsey
Företagsledningen inom koncernen har
tagit in en konsultfirma ”Mc Kinsey” för att
de skall hitta olika förslag för att försöka
effektivisera varmplåt.
Vi vet i nuläget inte vad man kommer att komma fram
till och hur det kommer att slå på våra avdelningar,
men vi kommer att få kontinuerlig information om hur
läget ser ut och vilka förslag de har.
Lönegenomgångar
Kvartalsgenomgångarna kommer att upphöra och
istället görs det varje halvår Mars och Okt.
Då går varje chef och kontaktombud igenom lönerna
för varje person på sin avdelning.
Men sker det något som påverkar lön
under övriga månader skall chef och
kontaktombud fylla i en löneblankett
på de ändringar som skall ske och
sända den till personalavdelningen
Då sker förändringen på lön direkt
månaden efter.
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ÅRSMÖTE
Onsdagen den 11 Februari
kl 14.30 PII Hörsal
På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK
 Aktuellt läge
 Inför årets löne avtal
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Förändringar i Försäkring
Den Sjuk- och efterlevandeförsäkring som alla
medlemmar har är det förändringar i som sker från
årsskiftet:
Arbetsoförmåga
– Karenstiden sänks till 90 dagar.
– Förlängd utbetalningstid till 18 månader.
– Inkludera 25 procent sjukskrivningsgrad.
Diagnoskapital
– Sänkt kvalifikationstid till 90 dagar.
– Lägga till ytterligare diabetesdiagnoser.
– Ersättning vid total förlust av synen/hörseln på ett
öga/öra.
– Skydd för medförsäkrad över 65 år
Dödsfallsbelopp
- Beloppet höjs till 250 000 kronor.
Alla medlemmar har denna försäkring via klubben och
vi rekommenderar starkt att man skall medförsäkra
denna försäkringen för sin maka/make.
Telefonförsäljare
Vi råkar ständigt ut för att många av
våra medlemmar blir uppringda av
olika telefonförsäljare som vill kränga
olika 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 försäljningar.
Semesterförhandlingar
Det kommer snart att påbörjas förhandlingar om hur
semesterstoppet kommer att se ut för sommaren.
Det förs resonemang både om det skall vara två eller
ett treveckors stopp.
Dessa förhandlingar skall vara klara före sista Mars.

