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Koncernens resultat
Företaget har under sommaren presenterat sitt
kvartalsbokslut och av det kan man utläsa hur det går
inom koncernen.
Det finansiella resultat för kvartal 2 är en fortsatt
förlust med -20 miljoner euro. (Q1= -41)
Hittills i år är det en förlust på över en halv miljard kr.
Marknad
Den marknadsbild som företaget presenterade för
analytiker och media under sommaren var en mycket
positiv marknadsbild.
Företaget tror det blir en kraftig uppgång både under
2017 och 2018 mot vad det är i år.
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Viktig försäkring för dig
Som medlem i Jbk har du ett olycksfallsskydd när du
skadar dig på din fritid.
Drabbas du av en kroppsskada genom en oförutsedd
plötslig yttre händelse och du uppsöker läkare eller
akuten, kan du vara berättigad till ersättning från vår
försäkring.
Med olycksfall menas inte bara de stora dramatiska
händelser som om du ramlat från ett tak.
Det kan även vara att du sparkat i tån i en tröskel och
fått besöka läkare.
I normalfallet får man alltid en ersättning
med 1.000 kronor.
Kontakta alltid Ann-Sofie på 47199 om du har råkat ut
för något.

Om du skadar dig på jobbet
Om du råkar ut för en skada på jobbet är
det en arbetskada.
Alla arbetskador ska anmälas.
Från JBK sida är vi mycket tveksam över koncernens
prognos på marknadsutvecklingen. Däremot är vår
situation för hösten positiv för oss i Degerfors.
Personalläget
Vi har överenskommit att vi ska öka antalet Metallare
med 7-8 personer under Aug-Sept.
Nu ska det ske omflyttningar av de personer som
tidigare begärt att få byta avdelning.
Office 365
Tidigare hade vi en personalförmån där vi kunde köpa
Officepaketet via företaget.
Den förmånen tog den Finska ledningen bort.
Som medlem i If Metall har du ett
medlemskort som innebär att du kan
köpa Microsoft Office 365 Personal
till halva priset.

Om du skadar dig gäller följande tre saker :
1. Uppsök sjukvård om det behövs.
2. Kontakta arbetsledningen.
3. Kontakta huvudskyddsombudet Ann-Sofie.
När någon får en arbetskada förlorar man inte lön.
Det blir även registrerat både till försäkringskassan
och AFA.
Företaget har även en skyldighet enligt lagen att
erbjuda den som blir arbetsskadad ett alternativt
arbete.
När en person blir erbjuden ett alternativt arbete är
det viktigt att personen själv avgör om man kan klara
av detta arbete. Om man tackar ja till det alternativa
jobbet förlorar man inte på det.
Ann-Sofie hjälper dig sedan att göra alla anmälningar
till alla myndigheter, försäkringsbolag mm.
Det viktigaste är att medlemmen inte förlorar något.

Du köper det för 2 år och betalar för 1 år
Microsoft Office 365 Personal kostar dig 795:-,
I paketet ingår Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, OneNote Publisher och Access
och 20 GB lagringsutrymme på OneDrive.
Samt 60 minuter Skype-samtal per månad
till telefoner i 40+ länder.

Hänt något ”Under semestern”
Om du har varit sjuk eller om du har
skadat dig under semestern, då är det
viktigt att du kontaktar Ann-Sofie 47199.
Det är viktigt eftersom du är berättigad
till ersättning från våra JBK försäkringar.

