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Händer i företaget
Stort fokus på coronaviruset nu. Om man är orolig
eller sjuk ska du inte kontakta företagshälsovården.
Anledning till detta är att de besitter ej rätt behörighet
och rätt utrustning för att bemötta eventuell smitta.
Man ska ringa och få rådgivning 113 13 eller gå in
på svenska folkhälsoinstitutet hemsida. Om man har
symtom ska man ringa 1177.
Mer information om Outokumpus direktiv finns på
Onet.
Vi fackliga anser att arbetsbelastningen är hög i
företaget, många som är sjukskrivna på både blå och
vita sidan.

WWW.JBK.SE

09 Mars 2020

Valda på årsmötet
På årsmötet valdes följande till klubbstyrelsen:

Kontaktombud
På årsmötet valdes följande Kontaktombud:

Orderböckerna ser ut att vara bra på alla enheter.
Produktionen fungerar bra, fattas en del personal men
rekrytering pågår.
Semesterperioderna är nu förhandlade.
QPE har tre semesterperioder förlagda:
Per.
1
2
3

Veckor
24-27
28-31
30-33

PSC-Nordic har semesterstopp
vecka 29-31, med förslag vecka 28
och 32 halvfart samma som 2019.
DLP har samma semesterupplägg
som 2019, under perioden veckor
26-33 upplagt enligt ett schema.
Ledighet under Påskhelgen
4 skift,
Ledigt Långfredag 06.00
till annandag påsk 22.00

Det har kommit in en skrivelse angående skötsel av
årsmöte och hur valberedningen skött sitt arbete.
Om man som medlem är intresserad av att ta del av den
så finns den på JBK`s expedition samt svar på denna.
Årsmöte Avd 19
Avdelningen har sitt årsmöte
Tisdagen 24 mars
Klockan 14:00
Karlskoga Folkhögskola
Föreläsning av K-G Wanngård, val av förtroendevalda,
bokslut, årsredovisning och redovisningsberättelse.
Alla medlemmar är välkomna att närvara på mötet.

3 skift,
Ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00

Korppromenad
Den 29 mars är det korppromenad i Degerfors och JBK
är sponsor den gången.

2 skift,
Ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00

Den börjar kl 09 från Folkets Hus
S-lokalen.

Följer det centrala avtalet gällande när ledighet startar
och när skiftet börjar.
Kollektivavtalets dag 17 mars
På JBK´s expedition kommer vi att bjuda på
kaffe med dopp för att fira denna dag.
Vi kommer även dela ut en
bagagetagg under denna dag.

Sommartid
Natten mellan lördag 28/3 och söndag
29/3 går vi ifrån normaltid till sommartid,
vilket gör att nattskiftet förkortas med 1
timme.
Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar och
får betalt som om man jobbade 8 timmar
Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till
sommartid.

