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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Nytt datasystem
Företaget har bytt datasystem
och JBK´s system är idag för
gamla att passa med dessa.
Så vi ber här om förståelse om
det under en kort tid inte
fungerar som förväntat.
Detta gäller även personalföreningens system.
Hoppas ni har förståelse med detta.
Årsmöte
Som vi tidigare informerat er om så
håller vi i år ett ovanlig typ av årsmöte,
detta tillvägagångsätt är förankrat med
avdelningen.
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Vintrig familjedag på IMMEN.
Lördag 20 februari bjuder IF Metall Östra Värmland
in till en familjedag vid sjön Immen.
Start klockan 10.00
All information finns på avdelningens hemsida eller så
kontaktar du avdelningens expedition på:
Tel 0586 - 72 11 80
Det kommer bjudas på korv, festis och kaffe.
Kommer det att finnas ordningsregler kring grillning
mm på grund av pandemin.

Mellan måndag 15 februari och torsdag 25 februari
kan ni komma till JBK´s expedition och ta del av
årsmötes information samt att göra era beslut och val
till förtroendeuppdragen.
TOF avtalet
Vi har nu sagt upp det lokala avtalet
som gäller fram till 30 juni, avtalet
som gjort att företaget förhandlade
TOF med kontaktombuden.
Eftersom vi inte kan bjuda på något så kommer vi vid
dela ut en matkupong till matlåda på mässen.

Detta av flera anledningar bl.a. att företaget väljer att
gå mer mot avtalsboken.
Även signaler från medlemmar som anser att TOF
utnyttjas felaktigt.

Instagram
Med glädje vill vi meddela att vi har
precis öppnat ett

Så det lokala avtalet slutar gälla 5 maj efter det
datumet ska all TOF uttag förhandlas med klubben.

Instagramkonto med ”namn”

Pengar till utbildning
Upp till 70% av utbildningskostnaden kan
arbetsgivaren få i stöd från AFA
Försäkring när de vidareutbildar både
chefer och skyddsombud i arbetsmiljö.

jbk_degerfors
Ägare är klubben men administratör Daniel Blixt.
Skulle det vara så att ni har något som ni vill vi ska
lägga ut / dela med oss får ni gärna höra av er till
JBK´s expedition.

Sociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton är planerad till

Syftet är att bidra till ökad samverkan kring arbetsmiljö.
Det är avsatt 75 miljoner kronor till stödet, som kan
sökas på AFA försäkringars hemsida sedan 1 januari.

Måndag 22 februari Preliminärt.

Kollektivavtalets dag – 17 mars
Det fackliga löftet är över 100 år,
men lever och utvecklas vidare.

För kvitton som är tillhanda senast

Vi tänker fira kollektivavtalet lite extra.

Fredag 19februari.

Återkommer med mera fakta.

