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Koncernens kvartals resultat
Outokumpu redovisar trots osäker marknad ett bra
resultat för kvartal tre.
Höjdpunkter under tredje kvartalet 2018
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Övertid
80 timmarsregeln
Man får max göra 80 timmars övertid under en
2-månadsperiod, perioderna är :

* Leveranser av rostfritt stål uppgick till 582 000 ton
* Operativt kassaflöde uppgick till 61 miljoner euro
* Nettoskulden minskade till 1 205 miljoner euro
Råmaterial vinsterna hamnade på 3 miljoner euro
jämfört med 2017 som då hamnade på en förlust på
41 miljoner euro.
Förbättrad produktmix i Europa och bättre kostnadseffektivitet på alla affärsområden ökade lönsamheten.
Lägre baspriser, högre inkomster och ökade frakt
kostnader i Amerika påverkade resultatet negativt.
OHI undersökning
OHI svarsfrekvensen i koncernen hamnade på 86%.
Svarsfrekvensen i Degerfors hamnade på 93%.
Resultatet från undersökningen kommer presenteras i
december.
Lönespecifikation
Zalaris kommer att ta fram en ”lathund” som kommer
att underlätta tolkningen av lönespecifikationen.
”Lathunden” kommer publiceras på O´net.
Strul med avdrag på lön
Det har nu tillkommit ett strul gällande lön.
Vi som ätit från Mässen sedan Juni månad har inte
fått något avdrag på lön på det.
Dessa avdrag kommer att genomföras på lönen i
November.

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Nuär dags att söka bidrag för
Höstterminen 2018.
Fondens medel är syfte till anställdas barn inom
Outokumpu Degerfors, som utbildar sig på gymnasieeller högskolenivå inom området lämpade för företagets verksamhet. för företagets verksamhet.
Till ansökan ska bifogas intyg från gymnasie/
Universitet som styrker att studier bedrivs under
Höstterminen.
Ansökan skall vara inlämnad till JBK expedition
senast fredag 30 November 2018.

Tar man ut kompledigt avräknas det från övertids timmarna under perioden.
200 timmarsregeln
Under året får man göra max 200 timmar övertid.
200 timmar gränsen får inte överskridas vid någon
tidpunkt under året.
Överskridande som senare kvittas mot uttagen
kompensationsledighet får således inte ske.
Representantskapsmöte!
Onsdag den 28 november 2018 kl. 14.00 på
Karlskoga Folkhögskola.
Alla medlemmar är varmt välkomna att närvara.
Budget & verksamhetsplanering för 2019 står på
dagordningen.
Kontaktombud
På varje avdelning skall det finnas
ett fackligt kontaktombud.
Klubbstyrelsen har utsett Kenth
Ahl till kontaktombud för
Valsverk QPEV.
IF Metallkortet
Om du går in och söker på
lomervarde.se/ifmetall
Så kan du läsa vilka förmåner och
rabatter du har med IF Metallkortet
Det kan vara bra för dig att utnyttja den här rabatten
när du ska köpa glasögon exempelvis.
Folksam
Det finns försäkringar som man privat kan skaffa.
Kolla alltid vad du kan göra för att trygga dig och din
familj.
Vår nya kontakt på Folksam efter Kenneth Svensson
är:
Erik Streijffert
0725-988157
Vill du ha en sittning med Erik hör
av er till JBK.

