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Felaktiga löner
Vi har nu gått igenom lönerna och upptäckt att ca
13% av våra medlemmar fått felaktiga löner sedan
april månad. Företaget är informerade och arbetar
med detta. De drabbade kommer att få detta
retroaktivt.
Företaget har även fått till sig att se över
beredskapsersättningen. Gällande det så sitter vi i
förhandling. Detta kommer också att rättas till och
betalas retroaktivt .
BEREDSKAP
När det införs en beredskap måste företaget alltid
förhandla det med JBK.
Med beredskap innebär att man har skyldighet att
vara nåbar för att efter kallelse infinna sig på
arbetsplatsen.
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Klubbutveckling
Vi har haft en klubbutvecklingsdag som var väldigt
intressant och givande.
Vi ”dammade” av våra rollers arbetsuppgifter,
De finns uppdaterade på vår hemsida.
Anledningen till detta var många bland annat så
måste vi bli mer involverade i vad som händer på
våra arbetsplatser.
För vi har rätt till det men även att kunna påverka det
som berör vår arbetsplats innan det är genomfört .
Företaget vill mer gå emot det centrala avtalet.
Det vi fått till oss är att Outokumpu centraliserar mer
och mer.

Den överenskomna beredskapsersättning är grundad
på hur beredskapen är utlagd.
Man har en ersättning som är baserad på de timmar
som man har beredskapen på.
De olika grundersättningarna är :


Vardagar, ej arbetsfria = 43,35kr/tim.



Lör- söndagar, trettondagen,
Kr Himmelsfärdsdag, Nationaldagen,
Alla Helgons dag och arbetsfria vardagar
= 50,13 kr/tim.



Nyårsafton från kl 14, nyårsdagen,
långfredagen, påskafton, påskdagen,
Annan dag påsk, 1 maj, dagen före pingstafton
från kl 22, pingstafton, pingstdagen, dagen efter
pingstdagen till kl 06. Midsommarafton,
midsommardagen, dagen efter
midsommardagen, julafton, juldagen samt
annandag jul = 52,61 kr/tim.

JBK Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att vi
även i år skall ha en julklapp och
det ett presentkort på 150 kr som
gäller för en Julskinka.
Presentkortet skall hämtas personligen på
JBK expedition från 10 dec till 21 dec.
SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 23 DEC

När du hämtar presentkortet får
du samtidigt 2019 års kalender
från Degerfors Fotoklubb.
Kalendern är en julklapp från
personalföreningen.
Passa på då att ta lite glögg och
pepparkakor på JBK expedition.

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Nu är dags att söka bidrag för
Höstterminen 2018.
Ansökan skall vara inlämnad till JBK expedition
senast fredag 30 November 2018.

Sociala fonden
De personer som har kvitton för 2018 för
tandläkare, läkare eller recept måste
lämna in dem på JBK expedition
Innan :
Sista dag för att få ersättningen :
Fredag 11 Januari.
Därefter kan man inte begära ersättning för 2018
års kvitton.

