Nr 04

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

LP Pengar på lönebesked
Alla som har fått överskjutande TOF timmar utbetalt i
pengar ser en avsättning till LP för dessa pengar på
senaste lönebeskedet
Det är sådan pengar som sätts in på LP alltså inga
kontanta pengar.
Folksam
Vi har ett avtal med Folksam eftersom vi har olika
kollektivavtal med företaget. Det innebär att alla våra
medlemmar har bra försäkrings skydd och det är
viktigt att du som medlem känner till dessa.

WWW.JBK.SE

05 Mars 2018

Valda på årsmötet
På årsmötet valdes följande till klubbstyrelsen:

Kontaktombud
På årsmötet valdes följande Kontaktombud:

Därför anordnar vi informationsmöten för dej.
Jörgen Lybeck kommer att hålla två möten i P2
15 Mars Kl 12:30 och 14:00
Försäkringskontroll
Vill be er att logga in på Folksam och se över vad det
står på er sida för försäkringar. Vi har fått till oss att
försäkringarna inte stämt. Det går även boka in sig på
besök hos Kenneth för få hjälp med detta.

Ledighet under Påskhelgen

Semestern
Nu har vi haft förhandlingar med företaget hur
huvudsemestern kommer att ligga, veckorna 26-33.

4 skift,
ledigt Långfredag 06.00
till annandag påsk 22.00

Grunden är att alla ska få fyra sammanhängande
semesterveckor samt att företaget har tanken att
semesterstoppet i verket blir så kort som möjligt.

3 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00

Det finns förslag på att man ska ha någon typ av
semesterbonus på samma sätt som tidigare år och då
med summan 1500 kr per skift.

2 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00

Kan man inte beredas med fyra sammanhängande
veckor då utgår en ersättning.

Sommarvikarier
Företaget har avsikten att man ska visstidsanställa ett
antal sommarvikarier till sommaren.
Huvudsyftet är att kunna bedriva produktion på olika
avdelningar lite längre under huvudsemestern.
Företaget kommer även ta in 10 sommar praktikanter,
dvs ungdomar från 16 år.
Korppromenad
Den 18 mars är det korppromenad i Degerfors och
JBK är sponsor den gången.
Den börjar kl 09 från Folkets Hus S-lokalen.
Semesterdagar
Reglerna är att man max kan spara 25 semesterdagar. För den som har mer än 25 sparade semesterdagar den 31 mars 2018 kommer att få överskjutande
dagar betalas ut i pengar.

Tidigare fanns det en lokal tillämpning hur man skall
hantera arbetstidsförkortningen. Nu följer företaget det
centrala avtalet som säger:
Det överenskomna schemat utgör ordinarie arbetstid.
Om ledighet då infaller på tid som även
annars skulle varit ledig, exempelvis
infallande helgdag måndag – fredag,
berättigar detta således inte till någon
ytterligare kompensation.

Sommartid
Natten mellan lördag 25/3 och söndag
26/3 går vi ifrån normaltid till sommartid, vilket gör att nattskiftet förkortas
med 1 timme.
Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar
och får betalt som om man jobbade 8 timmar
Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till
sommartid.

