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Ståltullars påverkan
USA tänker införa 25 % tullar på all stålimport.
Det är många som nu är kritiska till att USA vill göra
begränsningar inom frihandeln.
Sverige är beroende av sin export och stålet tillhör de
viktigaste exportvarorna, och ca 10% av den svenska
stålindustrins produkter exporteras till USA.
(motsvarar ca4 miljarder kronor).
I Sverige sysselsätts 20 000 inom stålindustrin, med
kringliggande verksamhet är det cirka 50 000
personer.
För svensk stålindustri är det inte direkt farligt med att
USA sätter upp dessa tullar, det gjorde man i början
av 2000 talet och det visade sig då att vi hade sådana
specialprodukter som vi berördes då marginellt.
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Jobbansökan
Outokumpu har investerat mycket pengar i ett nytt
HR-system PeopleDrive. Numera går alla jobbansökningar via det systemet.
Lediga tjänster som finns att söka finner du under
”Karriärmöjligheter” i PeopleDrive på outkumpu.com .
Tjänsten söks sedan via PeopleDrive.
Man kontaktar alltså inte HR om man är intresserad
av att byta tjänst utan gör detta på PeopleDrive.

Personalföreningen styrelse
Personalföreningens styrelse består av de fackliga
organisationen som finns på Degerfors järnverk.

Faran blir däremot med de nya importtullarna att andra
länders industri flyttar sina produkter till oss i Europa
och vi får då dumpade stålpriser.
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Omp
Vi har ett löneskydd i vårt avtal som innebär att löner
inte kan sänkas. Alla lönedelar är Omp grundade
utom tilläggen för samordnare, skyddsombud och
Pu-tillägget.
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Om man söker ett jobb med lägre lön får man inte
Omp-tillägg.

Erica Öhman Rohlén Outokumpu Adjungerad
Herbert Wasserfaller Outokumpu Adjungerad

Omplaceringstillägg avräknas under tre år med en
tredjedel per år, men sker det en höjning av lönen
utöver centrala avtal för den nya befattningen
reduceras tillägget i motsvarande grad.

Fisketävling
Personalföreningen anordnar en fisketävling för alla
anställda med familjemedlemmar.

Lia
På grund av inventering av Lias behov av diverse
reparationer och eventuella anskaffningar av nya
interiörer så kommer det att vara bokningsstopp från
6 Mars och en tid fram av Lia.

Tävlingen startar 10:00 och slutar 13:00 vid Gryten.
Utgång från 09:45

Efter inventering kommer personalföreningens
styrelse se över uthyrningsreglerna.
De som redan bokat är det inga förändringar för.

Alla skall vara tillbaka senast 13:15
(annars diskvalificering)

Årsmöte Avd 19

Efter invägning sker prisutdelning c:a 14:00

Avdelningen har sitt årsmöte Tisdag 27
mars kl. 14:00 på Karlskoga Folkhögskola.
Bokslut och verksamhetsberättelse för
2017 är några av punkterna på dagordningen som ska
avhandlas.
Alla medlemmar är välkomna att medverka på mötet.

Lördagen den 24/3 2018

Vid startplatsen kommer det att finnas en brasa för att
värma sig vid och personalföreningen bjuder på korv
och godis till barnen.
Föranmälan till:
Palle Hansen 073 08 59934
Dan Larsson 070 08 47535

