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Körning under semestern
Det finns en diskussion i ledningen att man på olika
avdelningar kommer att ha produktionskörning under
första semesterveckan.
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21 April 2015

Semesterlön
Under semestern har man sin ordinarie lön samt ett
semestertillägg.

Under maj-juni skall man försöka se hur behovet är
på varje avdelning av att köra produktion.

Det semestertillägget består av 2 delar, och summan
av bägge tilläggen är din semesterlön och som skall
delas med antalet semesterdagar som man har,

Därefter kommer man gå ut och erbjuda att den som
jobbar och inte tar semester får 1.300 kr för varje skift
man då gör istället för att ta semester.

Semestertillägg 1:
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön
för varje dag du har semester

Det kommer även att tas fram ett regelverk hur det
skall fungera och hur man kan jobba.

Semestertillägg 2:
Det betalas ut nu i Juni och är 0,5% av dina OB och
övriga ersättningar som du tjänade in under
intjänandeåret.

Nyckelbricka
Under Maj kommer
IF Metall att sända ut en
nyckelbricka till alla
medlemmar.
Det är en personlig bricka som man kan sätta fast på
sina nycklar och om man tappar den är möjligheten
stor att man får tillbaka den.
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Antal betalda semesterdagar

Den som hittar sådana nycklar behöver bara lägga
den i närmaste brevlåda och så får man tillbaka den.
Erbjudande man får i brevet i Maj är att förbundet
betalar de första fyra månaderna och den som vill
fortsätta därefter får betala en årsavgift.
Vi kommer från Jbk att betala årsavgiften för alla våra
medlemmar, så ingen behöver ta denna kostnad.
FISKETÄVLING / FAMILJEDAG.
Lördag 30/5 kl. 10-13
Personalföreningen anordnar en fisketävling för alla anställda och familjer.
Det skall även utses vem som är metemästare på Degerfors Järnverk. Vill du vara med i
kampen om mästerskapstiteln skall du boka in
lördagen den 30 maj mellan 10-13.
Förutom att vi skall fiska kommer vi även grilla korv
och ha lördagsgodis till barnen.
Det kommer att delas ut priser för följande:
- Tyngsta fisk
- Längsta fisk
- Totalvikt (Metemästartiteln)
- Barnklass (upp t o m fyllda 12 år)
Plats: Gamla brandstation kl10-13.
Anmälan
Anmäl om du kommer själv eller har familjemedlemmar med dig). Du kan emaila eller ringa till Fredrik Elg
47363 eller Ann-Sofie Larsson 47336
Sista anmälningsdag tisdag 26/5

Fast tillägg per dag

Semestertillägg
Exempel uƟfrån bilden ovan
Fasta Ɵllägg Månadslönen för Ane e är 27.500 kr
Rörliga Ɵllägg Ane e jobbar 5‐ski (har 22 sem.dagar). Under året har
hon få i OB‐ers 64.000 kr och över d 4.000 kr , vilket gör 68.000 .
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Utöver sin månadslön har Ane e 622 kr i semester llägg per dag

OB ersättning
På förra Metall aktuellt var det en bild som visade vad
snittet är på 5 skift och det blev helt fel
Oberoende över vilken schema man går så är det
samma OB, så rätt snitt är 6.798 kr/mån
1:a maj
Det kommer att bli ett 1:a maj möte i Folkets Park
Med samling kl 10.00
(det sker inget demonstrations tåg.)
Talare 11.00 är Irene Lejegren regionsråd.
IF Metall bjuder på korv och
godis till barnen.

