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Fackliga utbildningar 2019
De utbildningar som finns att söka under 2019 är:


55+ i januari som är en 2 dagarsutbildning.



Förhandlarutbildning i februari 4 dagar.



Medlem i facket mars och juni 3dagar.



Vald på jobbet i april 3dagar.



Agera i maj 7 dagar.

Har ni frågor eller vill anmäla er
på någon utbildning hör av er till :
Palle Hansen
073-0859934.

WWW.JBK.SE

21 Dec 2018

Förbudsmeddelande
Den 1 januari 2019 ändras lagen om sjuklön så att
karensdagen avskaffas och ersätts av ett karensavdrag.
Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när
man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.
Nuvarande karensdag innebär att du som har
oregelbundna arbetstider förlorar mer pengar.
Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom
avdraget alltid blir 20 % av sjuklönen.
För att kunna beräkna en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön behöver arbetstagarens
genomsnittliga arbetstid per kalendervecka kunna
räknas fram.

Medlemsavgift 2019
På avdelningens representantskapsmöte beslöt att
fackavgiften för nästa år är 1,7%.
Den lägsta avgiften är 219 kr/mån
Den högsta avgiften är 602 kr/mån.
Har du frågor kontakta jbk`s
expedition.

Löneproblem
Företaget har nu informerat de som varit drabbade av
felaktiga löner.
Det ska vara reviderat från och med 1 december.
Det som återstår är beredskapsersättningen som
företaget fortfarande arbetar med.

Sociala fonden
De personer som har kvitton kvar för
2018 och vill ha ut ersättning för dessa
måste lämna in dem senast:

Fredag 11 Januari 2019.
Därefter kan man inte begära ersättning för kvitton för
2018.

Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år har rätt till hedersmedlemskap i
IF Metall, hör då av er till JBK så att vi kan anmäla
det.
Den som utses till hedersmedlem får en hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.

De som är drabbade av detta kommer att bli
informerade av företaget när de är klara med
utredning.
JBK´s Öppettider
JBK´s expedition kommer att
vara öppen i mellandagarna.
06:30-15:00

VI VILL TACKA FÖRETAGET FÖR EN
TREVLIG JULFEST.

VI ÖNSKAR ALLA
GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

