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Personalläget
Vi är just nu 402 Metallare och fördelningen på varje
avdelning är denna:
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Det finns två vakanser där företaget nu kommer att
försöka externrekrytera dessa.
Företaget har inget klart över hur semesterperioden
ska se ut, vi räknar med att företaget ska ha bestämt
sig om ca 1 månad.
Samtidigt bör företaget bestämma sig om man ska ta
in sommarvikarier och feriearbetare.
50-årsuppvaktningar
Årsmötet beslöt efter förslag från klubbstyrelsen att
klubben inte längre ska uppvakta medlemmar som
fyller 50 år med en vas och blommor.
Bakgrunden till att Jbk införde regelverket var att vi
ansåg man skulle bli uppvaktad på sin 50-årsdag.
När grupporganisationen upphörde 2004 försvann den
möjligheten och vi ville då få bort insamlingslistor som
förekom på avdelningarna, därför infördes regeln att
Jbk uppvaktar med en vas.
Under 2011 förhandlade vi inom koncernen, vi blev då
överens om ett regelverk som innebar att företaget ger
ett presentkort på 2.000 kr och blommor, samt att
närmaste chef bjuder 50-åringen på en lunch.
Nu när våra vaser har tagit slut var tillfället inne att vi
upphör med särskild 50-års uppvaktning från Jbk.
Klubbstyrelse 2017
På årsmötet genomfördes det val till olika uppdrag,
den nya klubbstyrelsen ser ut enligt nedan:
Uppdrag

Till ny suppleant efter
Stefan Sääf valdes
Jan Karlsson (Höglagret)

Namn

Ordförande Bjarne Rasmussen
V-Ordf
Anette Blom
Kassör

Franz Maretta

Sekreterare Ann‐Sofie Larsson
Ledamot
Jan Karlsson
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Stefan Öberg
Palle Hansen
David Fridholm
Jan Karlsson
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Personalföreningen 2017
Styrelsen har nu gjort en grovplaneringen vad man
tänker genomföra under året.
Kräftfiske kommer att genomföras i augusti med
en kräftgaranti (alla får kräftor)
Familjeresa till Liseberg i sommar, det blir utlottning
av platser minst två bussar är planerade.
10 kort på badhuset fortsätter med max tre gånger
och man får 80% tillbaka.
Olika friskvårdsaktiviteter med träningsverket,
ex vårruset, Outokumpu trampet mm
Genomförs fisketävlingar för hela familjen både
sommar och vinterfiske.
En hockeyresa ska genomföras på samma sätt
som förra året.
Fotoklubbens Almanacka till jul för alla.
Inget fritt inträde till DIF:s matcher. Bästa sättet att
stödja DIF är att man betalar inträde till matcherna
då får de in mer pengar och personalföreningen går
istället in och stöttar ekonomiskt med en reklamskylt.
Pensionsbesked
Nästa vecka får alla sitt orange pensionsbesked.
Det är en information om hur stor din
teoretiska pension ser ut.
Vill du ha hjälp med beskedet kan du
alltid kontakta Jbk.
Det är mycket resonemang att ta ut pension i förväg,
många gånger konstaterar vi att det är en hel del
nackdelar. Tyvärr finns det försäljare som ringer runt
och försöker få medlemmar att göra detta.
Vår rekommendation till alla är att gå till webbsidan
www.minpension.se som drivs och finansieras till
hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen.
Det är en neutral och oberoende webbportal som är
kostnadsfri för användaren.
Hemförsäkring
Om man råkar ut för att någon hemelektronik slutar att
fungera är det viktigt när man anmäler att man påtalar
att det berodde på en händelse. Och inte att man bara
säger att den slutade att fungera.
Från 1 Mars blir det nu lättare att anmäla skador för
nu ser den som tar emot anmälan att du har vår
specialförsäkring.

