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Händer i företaget
QPs orderbok för januari 2020 är redan full och man
arbetar på att fylla februari.
QP har producerat 11 000 ton mera än förväntat för
2019. Det har varit ett rekordår för QP Degerfors.
DLP håller just nu på att sätta upp sitt nya service
center i Storfors där man kommer att erbjuda kunden
skalsvarvad stång ifrån egen produktion.
Rund-, fyrkants- och hexagonal - stång i kalldraget
utförande från Outokumpu SSRB och varmvalsad
betad stång i hexagonalt, platt och fyrkant ifrån vår
partner Böllinghaus Steel.
Vi kommer att ha ett ganska omfattande lager där vi
kan erbjuda våra kunder kort ledtid och konkurrenskraftiga priser.
Fora besked
Under december får alla ett brev hem från Fora, det är
en sammanställning över vad som är placerat för dig
från de 2 avtal vi har via kollektivavtal angående din
pension ,de ser ut enligt följande:
A) LO-SAF pension 4,5 %
Ett avtal för alla inom där företaget avsätter 4,5 % av
din lön till en särskild avtalspension.
B) Livstidspremie (Lp) 4,5 %
Specialavtal inom stålindustrin där Järnverket
avsätter 4,5 % av din lön till din LP-pension.
Beskedet visar hur mycket företaget har avsatt för dig,
visar även avkastningen från tidigare år.
Föräldraledighet och tjänstledigt
Tänk på att lägger du in långledigt med kod tjänstledigt /föräldraledigt under en tre veckorsperiod, som
innefattar 9 arbetsdagar så dras det 21 dagar.
Exempel:
23 december till 12 januari

Medlemsavgift 2020
Fackavgiften för nästa år är 1,7% på
bruttolönen.
Den lägsta avgiften är 226 kr/mån
Den högsta avgiften är 622 kr/mån.
Sociala fonden
De personer som har kvitton kvar för 2019
och vill ha ut ersättning för dessa måste
lämna in dem senast:

Fredag 10 Januari 2020.
Därefter kan man inte begära ersättning för kvitton för
2019.
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Frågetävling
Vi har nu haft dragning av de svar som kom in på vår
tävling. Rätta svaren är:
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Utslagsfrågan: 164 år
Vinnare :
Lauri Veijolainen

Jari Heikkinen

Christer Johansson

Simon Jansson

Marcus Jansson
Föräldraledighet –Missa inte lönGlöm inte bort att även män har rätt till föräldraledighet
från barns födelse tills barnet är 1 ½ år.
Har du använt kod 8 eller 15 kontaktar du
försäkringskassan för ett intyg, som du lämnar till
löneavdelningen för eventuell missad ersättning.
JBK expedition
JBK´s expedition kommer att vara stängd
mellandagarna.
Önskar Er alla

God Jul och Gott Nytt År.
JBK Julskinka
Klubbstyrelsen har beslutat att vi
även i år skall ha en julklapp och
det är ett presentkort på 150 kr
som gäller för Julskinka.
Presentkortet skall hämtas personligen på
JBK expedition från 9 dec till 20 dec.
SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 24 DEC

När du hämtar presentkortet får
du samtidigt 2020 års kalender
från Degerfors Fotoklubb.
Kalendern är en julklapp från
personalföreningen.
Passa då på att ta lite glögg och
pepparkakor på JBK expedition.

