Nr 15

WWW.JBK.SE

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

29 Sep 2020

Händer i koncernen
Koncernen har beslutat om att göra en del
organisationsförändringar, däribland hela
affärsområde Europa.
Företaget kommer också att reducera vissa chefsled
och organisera om vissa funktioner och
rapporteringsvägar.
Förändringarna görs för att förstärka vår
konkurrenskraft och ekonomiska resultat

Inför årsmötet
JBK har en valordning att följa enligt stadgarna.

Den strategiska översynen gällande Långa Produkter
har nu gett resultat.
Man har beslutat att ingen försäljning eller
nedläggning kommer att ske innan 2022. Man ska få
lönsamhet i verksamheten, det kommer att kosta och
vara kännbart. Produkterna ska ses över och man ska
se över produktkatalogen och få den bredare.

Nomineringar ska inkomma skriftligen på blanketter
som finns på JBK´s expedition.

Utlysning angående nomineringar och uppdrag
tillkännages i november. Valberedningen avslutar
nomineringen sex veckor innan årsmötet.
Senast två veckor före årsmötet ska klubbstyrelsen få
kännedom om valberedningens förslag samt att
förslaget ska finnas tillgängliga på hemsidan.

Förslag om en viss frågas behandling på mötet ska
lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.

De åtgärder som företaget kommer att göra är att se
över bemanningen både tjänstemän och metallare.
Bemanningen ska reduceras med 100 stycken.
Översynen av personal sker inom hela Långa
Produkters område, alltså Smacc, ASR, Fagersta och
Degerfors. Sen vad det gäller den Amerikanska delen
vet vi inget om just idag.

Händer i Degerfors
Vi har ännu inte börjat några förhandlingar gällande
Långa Produkter. Fick informationen i dagarna och
avvaktar på att företaget ska kalla till första sittning .
När vi har mera information att delge er så skickar vi
ut information här eller kallar er till ett extra
Medlemsmöte.

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas:








Val av styrelse, revisorer och ersättare.
Styrelsens verksamhetsberättelse och
revisorernas berättelse för gångna år.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Former för kallelse till möte
Arvode till kassören
Eventuellt val av valberedning som verksam till
och med årsmötet
Val av klubbens ombud till avdelningens
Representantskap, mm.

Detta är information till kommande möten.
Sociala fonden
Sociala fondens syfte är att hjälpa till att ta en del av
kostnader för ex sjukvård, glasögon mm.
För utbetalning av glasögon ska speciell lapp lämnas
in, denna finns att få på JBK innan besök hos optiker.

Ny T&Q chef
Företaget har valt att erbjuda Kristoffer
Myrman tjänsten som chef för T&Q .
Vi fackliga har inget att erinra gällande
detta beslut.

Mattias Perkovic kommer att ersätta
Kristoffer som chef över sliphallen.

Nästa utbetalning av kvitton planerad till
Torsdag 01 Oktober Preliminärt
För kvitton som är tillhanda senast
Onsdag 30 September

Viktig!
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt
namn och personnummer på kvittot .
Annars så kan vi ej betala ut pengar.

