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Händer i företaget
Under senhösten avslutades bro projekten på PSCNordic det gav lite lägre beläggning. Nu har
beläggningen vänt och de har nu några större projekt
som ska produceras under våren.
De har gjort vissa interna omflyttningar och de ska
rekrytera en ny medarbetare i fogslipen.
Utöver projekten är det bra basbeläggning i övriga
operationer. Faktureringen för januari blev betydligt
bättre än budget.
LP har lite lugnare för stunden.
QPE har en hel del rekryteringar.
Vi sitter i diskussioner med företaget gällande att gå
upp i skift i QPEV.
Orderböckerna ser bra ut inom QPE. QPEV kommer
att få en ny chef Torgny Dagerbäck. Ännu oklart vem
Torgnys ersättare blir.
Sommarvikarier
Företaget annonserar nu gällande sommarjobb inom
Outokumpu. Mini åldersgräns är 18 år, känner du till
någon som passar be dem höra av sig.
Sista anmälningsdag 28 februari.
Vid frågor kontakta Linnea Lennartsson 47260
Inkomstförsäkring
IF Metalls förbundsstyrelse har beslutat att införa en
inkomstförsäkring för förbundets medlemmar.
Inkomstförsäkringen täcker ett inkomstbortfall vid
arbetslöshet och ger upp till 80 procent av lönen
i upp till 100 dagar.
Inkomstförsäkringen ersätter lön från 25 025 från dag
1 till dag 100.
Från dag 101 till dag 200 ersätts lön mellan 20 900
och 25 025 kronor.
Inkomstförsäkringen ska börja gälla från den 1 juli
2019.
Inga justeringar i medlemsavgiftens storlek kommer
att ske med anledning av beslutet.

Juristförsäkring
En del medlemmar får fel information gällande
juristförsäkringen när de ringer till kundtjänst.
En del av de som slängt sitt brev och inte tackat ja
har ringt till kundtjänst som svarat att man behöver
inte göra något utan har per automatik
försäkringen – fel svar!
Har man kastat sitt kuvert så ringer man kundtjänst
och säger att man vill ha försäkringen, då är man
med inget nytt svarsbrev behöver skickas in till
Folksam.
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JBK´S ÅRSMÖTE
Tisdag den 26 Februari
Tunet kl 14.30
På dagordningen finns bl.a
 Aktuellt personal läge
 Händer i företaget
 Val av styrelse och förtroendevalda
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid
gäller lön enligt utvecklingsavtalet

Dags att Nominera
Inför årsmötet är det dags att nominera till styrelse
och kontaktombud på varje avdelning.
Valberedning är Anneth Hansson Betlinjen,
Joakim Berg Höglagret och Daniel Bukowiecki
Delningen.
Semestern
Förläggning av semesterledigheter 2019 på våra tre
olika produktionsenheter i Degerfors.
PSC-Nordic har semesterperiod 28-32, samma
upplägg som 2018.
DLP har delat upp sin semester beroende vart man
arbetar men tidsperioden 26-33.
QP har tre semesterperioder 24-27, 28-31 och 30-33.
Vi sitter i förhandlingar med företaget gällande 6-skift
inom QPEV. Deras semester kommer att se
annorlunda ut när förhandlingar är klara.

Bussresa till Säfsen
Fritidskommittén på IF Metall avdelning 19
bjuder alla medlemmar med familj på
bussresa till Säfsen lördag den 09 mars.
Sista anmälan 22/2
Till avdelningen på telefon
0586-72 11 80
Först till kvarn gäller!
Avdelningen står för korv, kaffe, festis och lite annat
gott till barnen.

