Infobladet
-

Löjligt typsnitt i rubriken va? Tur för er att informationen i infobladet inte är det – håll till godo!

Mer terminaldel…
Eller, mindre faktiskt. Sedan 2017 är vår terminaldel ensidigt knuten till företagets AP, Något som företaget
bestämde ensidigt. Tyvärr är det mycket svårt att göra något åt saken och dessvärre så börjar det nu märkas i att
kraven för att kunna komma upp i en hygglig terminaldel kommer att vara ohyggligt höga och direkt kopplade till
företagets önskan att spara pengar snarare än vad som är faktiskt möjligt att prestera på golvet med säkerhet och
arbetsmiljö i åtanke.
En liten notering är att sedan 2013 har terminaltakten ökat från 60 till över 80 bpack per timme, trots detta så har
terminaldelen inte ökat över 9,30, däremot riskerar den nu att sänkas. Sedan företaget ensidigt kopplade
terminaldelen till AP’n 2017 har nivån för att få ut 9.30 kr ökat från 72 till 81 bpack.
*** Uppdatering *** som ni säkert sett så ligger terminaldelen numera på 7,30 per timme – tycker du att du jobbat
sämre på sistone? Nä just det.
Poolen
Nu har arbetsgivare och vi förhandlat om Poolens LAS villkor, klubben lyckades förhandla till så att vi numera ska
räkna hela kalendermånaden om den i poolen jobbar 18 dgr. eller mera under månaden. Vi anser att detta är en
mycket lyckad ändring, då vi förut bara fick räkna varje arbetad dag som LAS dag
Sedan september så har det förekommit felaktigheter i lönerna, dessa ska nu vara åtgärdade. Även företaget
informerar nu om detta. Från fackligt håll kommer vi att följa detta mycket noga – våra medlemmar har rätt till rätt
lön i rätt tid, något annat är inte acceptabelt!
Något som är mycket viktigt är att företaget har er korrekta adress, har ni flyttat nyligen eller är osäkra på om de har
rätt adress, gå in till er gruppchef och kolla – viktigt.
Är ni i behov av inkomstuppgifter och/eller arbetsgivarintyg? Detta ska företaget ordna åt er. Prata med er
gruppchef. Om det inte fungerar alls så kan ni prata med oss, men gör detta så snart som möjligt, väntar ni för länge
med detta blir det mycket svårt för oss att hjälpa er.
*** Nya styrelsemedlemmar ***
Vi vill passa på att hälsa våra nya styrelsemedlemmar välkomna, vi kommer inom en mycket snar framtid att sätta
dessa i tungt, tufft och tröstlöst arbete för att hjälpa alla medlemmar. Vi ska även skicka in dem till
tuktningsanläggningen på handels centralt där de kommer att drillas under några helvetesdygn på fackliga kurser –
ur motgång föds framgång.
I nästa nummer av bladet som kommer om ungefär en månad kommer vi att känna dessa nya medlemmar ordentligt
på pulsen i det mest omfattande korsförhöret sedan arresteringen av Al Capone.

Nästa bladet
Kommer förutom att skärskåda nya medlemmar även bjuda på blickar både utåt, framåt och bakåt med facklig
relevans. Nya frågor kommer att besvaras, nya kunskaper och nya recept utlovas – missa inte!

