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Centrala avtalet klart
Under påskhelgen gjordes det upp om nytt avtal inom
stål & Metall.
Det nya avtalet gäller från 1 April, så här ser den
preliminära uppgörelsen ut.

Premien för livstidspensionen (LP) ökar INTE

OB ersättningarna höjs

OB ersättningar
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04 April 2016

Inträde fotboll
Vi har haft förhandlingar mellan
Outokumpu, Personalföreningen och
DIF om sponsring och om fritt inträde för
alla medlemmar i personalföreningen.
I avtalet som nu gäller innebär det att man får fritt
inträde till alla hemmamatcher i grundserien.

Löneökning är 2,2 % på järnverkets snittlön som
preliminärt är 28.160 och 2,2 % är 620 kr/mån

’Övertidsersättningen blir 46,48
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Viktigt :
Du måste då uppvisa ditt
medlemskort i personalföreningen.
Om du vill ha ett sådant
medlemskort, kan du
antingen hämta det på
JBK eller ringa 47365.

Koncernen
Vi planerar inom styrelsen att försöka ha de lokala
löneförhandlingar klara inom några veckor och då
även ha ett klubbmöte bl.a om löner

Vi hade hoppats på att även Outokumpus ledning
snabbt skulle följa de andra stora företagens idéer och
gå ifrån konsultfirman Mc Kinseys rekommendationer
om centraliseringar.

Tof Qpe ”varmplåt”

Outokumpu har kört efter deras ide i 8 år, och det har
visats sig inte alls fungera.

På grund av den ordersituation som
är har vi gjort en överenskommelse att
företaget kan använda varierad arbetstid (Tof) inom varmplåts avdelningar
mellan 4 april och 1:a Maj.

Nu ser vi att Volvo, Sandvik och SSAB gör slag i
saken och kastar ut dessa gammalmodiga stofiler som
bara kan centraliseringar, nu vill dessa företag tjäna
pengar istället.

På varje avdelning skall det lokalt göras upp mellan
chef och kontaktombudet hur det skall tillämpas på
och vilka som skall beröras.

Hur det blir med Outokumpus nya inriktning, får vi
snart se för det har nu gått två månader sedan den
nya koncernchefen sa att han skull komma med nya
planer.

50 åringar
I företaget finns principen att den dagen
man fyller 50 år så får man ett presentkort på 2.000 kr.
Personalföreningen sponsrar Vårruset 18 Maj
kl 19:00 i Örebro. Det är en aktivitet för kvinnor.
Vi har bokat platser i en buss och alla som är med får
en speciell T-shirt och vi betalar anmälningsavgiften.
Är du intresserad ring till Anette Blom 47365. senast
28 april
Låt Vårruset bli en kul grej med kompisarna, en formkoll
eller början på ditt nya träningsliv.
Vårruset passar alla tjejer - gammal som ung,
nyss uppstigen ur soffan som riktigt vältränad.
Du kan springa, jogga eller gå banans fem kilometer.
Vi vet att du kan!

Från Jbk får man en specialtillverkad
vas samt blomstercheckar.
Anbud släpkärror
Påminnelse att vi byter ut två släpkärror och alla
medlemmar som är intresserade kan lämna ett bud
på dem. Sista datum att lämna anbud är 14 April.
Våra släpkärror
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror,
men vi kommer under denna vecka att sätta
på sommardäck på alla våra släpkärror.

