Nr 19

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Händer i Koncernen
Outokumpu Stainless AB har beslutat att etablera
renodla bolagsstrukturen.
Vilket menas att Långa Produkter Degerfors kommer att
bli ett dotterbolag till Outokumpu Stainless AB.
Det som är färdigt är att det är ett bolag skapat och sen
ska det fyllas med alla olika funktioner, system och se
över olika tillstånd mm.
Innan detta är klart ska man göra risk och konsekvensanalyser.
Vi sitter i möten med företaget varje vecka och får
information om olika projekt som ska genomföras innan
man kan fatta några beslut.
Diskussioner om personalfrågor pågår men många
andra beslut som ska tas innan. Det som vi ser just nu
så kommer inget beslut om personal ske under 2021.
Företaget är medvetna om oron omkring detta och går
ut med den information som finns att delge.
Så fort vi får reda på något så kommer vi att informera.
Har ni ytterligare kommentarer eller frågor är ni
välkomna att höra av er till JBK.
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JBKs hemsida
Det har blivit fördröjning av byte/
uppdatering av hemsidan av olika orsaker.
Under vecka 46 kommer vi att sitta i möte
med leverantören och se över för att byta till den nya.
Det kommer även ske uppdatering av bokningssidan
JBK Julskinka
Efter att årsmötet beslutade att ha
kvar presentkortet på julskinka ,
Utdelning av presentkortet sker:
Hämtas personligen på
JBK expedition från 13 dec till 22 dec.
SKINKAN MÅSTE VARA UTHÄMTAD FRÅN
KRONHALLEN DEGERFORS SENAST DEN 24 DEC

Du får samtidigt 2022 års kalender från
Degerfors Fotoklubb.
Kalendern är en julklapp
från
personalföreningen.

Ordermässigt och produktionsmässigt ser bra ut, en
lovande början av 2022.
Mattias Perkovic har fått en ny tjänst i Nyby från och
Personalföreningen
Outokumpu harmoniserar och centraliserar personalens
Friskvård.
Vi har haft olika på alla orter i Sverige så nu sitter vi i
förhandlingar om hur det ska vara i framtiden.
Diskussioner om vårat lokala avtal vad som ska ske
med det. Vi informerar så snart som vi har någon
Ny på HR Degerfors
Från 1 november ska Alexander Eklöv ersatt
Linnea Lennartsson på HR i Degerfors.
Alexander kallad Alex har tidigare jobbat på
Billerud Korsnäs och Manpower.
Hedersmedlemmar
Kent Sandelin och Ante
Jönsson blev i år hedersmedlemmar i IF Metall. Denna
utmärkelse får man vid 25
årigt förtroendearbete.
De hedrades med presenter,
middag på Bofors hotell
Och när de blir pensionärer så
har de gratis medlemskap i IF
Metall.

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Nu är dags att söka bidrag för
Höstterminen 2021.
Ansökan skall vara styrelsen (JBK expedition)
tillhanda senast fredag 10 December 2021.
Rehabilitering
Om man av någon anledning är sjukskriven så har
företaget (din chef) ett rehabiliteringsansvar emot dig
och försäkrings-kassan.
Chefen ska ha samtal med dig med fackets närvaro om
hur framtidsplanen/rehabiliteringen kan se ut.
Du bestämmer om du vill ha med facklig-representant.
Det är viktigt att det sköts på rätt sätt så att du som
medlem får den hjälp/rehabilitering som du behöver.
Däckbyte på kärror
Däckbyte på div. kärror har påbörjats vecka 44.
Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran och somSociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton är planerad till
Onsdag 17 november . Preliminärt.
För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 16 november.

