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Medlemsträffar

Programkommittén

Träffarna med er, samtliga medlemmar
börjar gå mot slutet, ett antal ”ordinarie”
möten återstår. Tisdagen den 11/2 på VS
och torsdagen den 13/2 på VV är samtliga
på Kvalitet och de som har uppdrag direkt
under SI inbjudna till information.

Medlemsfest
Lördagen den 29/2 är det åter dags att äta lite
god mat och svinga de lurviga på Folkets Hus i
Olofström.
Från kl. 19:00 serveras buffé och mellan
kl. 21:00 och 01:00 blir det dans till

Dessa två tillfällen är också tänkta som
”uppsamlingsheat” för er som av olika
anledningar inte har haft möjlighet att vara
med. Ta kontakt med din lokala
IF Metallexpedition för mer information
och glöm inte att meddela närmaste chef.

Medlemmar med respektive betalar
150:-/person och övriga betalar 250:-/person

Det har varit ett antal riktigt bra möten,
tycker vi, och det har varit mycket positiva
omdömen från deltagarna. Diskussionerna
har varit bra, vi har fått till oss information
och har kunnat förmedla en hel del info och
kunnat räta ut en del frågetecken.

Bussresa till Ullared

Vi vill återigen uppmana till att inte hålla
inne med frågor eller om det finns problem
som behöver redas ut. Möjligheten att
komma in på någon av expeditionerna finns
alltid eller att ringa, kontaktuppgifter finns
på IF Metallklubbens hemsida.
Via mail kan du kontakta oss på;
expeditionen@verkstadsklubben.nu
Som medlem i IF Metall har du alltid
möjligheten och rätten att kontakta oss för
hjälp och stöd i frågor som rör din
arbetssituation. Du har också alltid rätten
att begära facklig medverkan vid samtal
rörande dina villkor med arbetsgivaren.

Julklappsutdelning
De allra flesta har hämtat ut sin julklapp
från IF Metall men det är ett antal kvar.
Har du av någon anledning inte kunnat
hämta ut din julklapp, finns fortfarande
möjligheten. Kom in till oss på Ugglan så
tar vi fram tomteluvan och löser det.

Sista anmälningsdag är den 21/2. Först till kvarn
gäller!
Mer information på hemsidan och
anslagstavlorna.
Lördagen den 7 mars finns återigen möjligheten
att följa med på en shoppingtur till Gekås i
Ullared. Bussen går från Olofström kl. 05:45
och återkommer kl.18:45. Anmälan och
betalning görs på
IF Metallklubben/Ugglan. Kostnad för
IF Metallmedlem och familjemedlem
100kr/person, övriga betalar 200kr/person.
Anmälan är bindande. Först till kvarn gäller.
Mer info på klubbens hemsida och på
anslagstavlorna eller kontakta
Maarit Torikka 072-37 17 978
Christel Kulle 072-88 88 228

Årsmöten
Närmast i tur står de lokala årsmötena på
VV, VS och T&D. Lördagen den 25
januari kl. 10:00-12:00 kallas samtliga
medlemmar till årsmöte på respektive
fabrik. På dagordningen står facklig
information och val till de olika uppdragen.
Givetvis har du betalt med övertid för att du
deltar, ingen instämpling ska göras,
närvarolista finns på mötet. Förutom
årsmötesförhandling bjuder vi på fika.
Lördagen den 8 februari kl. 10:00-12:00
är det dags för klubbens årsmöte på Folkets
Hus i Olofström, kallelse kommer på
anslagstavlor och hemsidan. Håll utkik!
www.verkstadsklubben.nu

