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Koncernens resultat
Företaget presenterade sitt resultat för Kv1 och det
blev en nästan lika stor förlust som motsvarande
kvartal i fjol.

Familjedag Liseberg
Personalföreningen anordnar en bussresa för familjen
till Liseberg Lördagen den 11 Juni.
Det gäller för din familj samt barnbarn.

Det blev - 41 Meuro, trots att man fick ut försäkringspengar på 23 miljoner för Calvert i USA annars hade
det varit ännu sämre resultat.
Man kan säga att den riktiga förlusttakten för kvartalet
är ca -65 Meuro, vilket motsvarar ca -500 miljoner kr.

- Buss Degerfors - Liseberg T/R.
- Frukostfralla med kaffe.
- Entré + stora åkpasset.
- Matbiljett på Liseberg.

De åtgärder man nu tänker genomföra är vi mycket
tveksamma till och vi har tidigare framfört att vi anser
att bolaget borde öka det decentraliserade
affärsansvaret genom att special skall ha en egen
säljorganisation.
Det nya förslaget till ny koncernorganisation går i rakt
motsatt riktning. Där alla verksamheter i Europa
samordnas under ett gemensamt affärsansvar,
förutom LP.
Det stora problemet idag är inte Europa utan USA.
Där hade vi gärna sett ett åtgärdspaket som kunde
vända förlusterna.
Tveksamma Bonusar
För att få toppcheferna i Outokumpu att
lägga på ett extra kol införs det ett
bonusprogram för 35 toppchefer.
Dessa nyckelpersonerna får köpa aktier och för varje
aktie får man ytterligare två i programmet som pågår
fram till 2020 där de 35 topparna kan ha fått dela på
tre miljoner aktier.
Vi trodde de får en lön för att göra ett bra jobb!

Sommarvikarier
Företaget kommer i år att anställa 14 sommarvikarier
med start i mitten av juni.
Inga feriearbetare kommer att tas in.
Neddragningar
Vi får många frågor vad som sker i förhandlingarna
med att det skall bort 90 i Sverige.
Eftersom vi på IF Metallsidan inte är direkt berörda så
lämnar vi aldrig kommentarer om detta.
Förstärkt LAS
Den 1 maj kommer lagen om anställningsskydd,
LAS att bli starkare.
Lagändringen kommer att göra det svårare för
arbetsgivare att missbruka tillfälliga anställningar.
Vid omröstningen ställde sig samtliga riksdagspartier,
utom Sverigedemokraterna, bakom förslaget

Avresa 07:00 från Medborgarplatsen.
Återresa 19:00 från Liseberg.
Anmälan sker till JBK, med en avgift på 100:-/person.
Sista anmälningsdag 4/6

KLUBBMÖTE
Tisdagen den 24 Maj
Folkets Hus kl 14.30
På dagordningen bl.a
 Beslut årets löneavtal
 Beslut om höjd avgift sociala fonden
 Aktuellt personal läge
 Händer i koncernen
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid
gäller lön enl utvecklingsavtalet

Tof Qpe ”varmplåt”
På grund av den ordersituation som
fortfarande är har vi gjort en ny
överenskommelse att företaget kan
använda varierad arbetstid (Tof) inom varmplåts
avdelningar mellan 1:a Maj och 29 Maj.
På varje avdelning skall det lokalt göras upp mellan
chef och kontaktombudet hur det skall tillämpas på
och vilka som skall beröras.
Rabatt badhus
Personalföreningen subventionerar 10 kort på
badhuset. Tag med kvittot du fått och kom till Jbk så
får du tillbaka 80 % av pengarna direkt kontant.
Du kan få ersättning för tre häften under kalender året.
Omställnings ersättning
När man byter arbetstid är man berättigad till
omställningsersättning, Den är 18,65 kr/tim.
Man kan inte ha övertid och omställning samtidigt.

