29 juni 2015

Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Välkommen på
informationsträff!
Metallklubben inbjuder alla uppsagda medlemmar till en informationsträff inför att uppsägningen blir verklighet.
Metallklubben kommer att informera om villkor efter uppsägningen,
försäkringsvillkor, studier, mm.
Du som uppsagd metallmedlem är välkomen att delta. Vi bjuder på
kaffe och smörgås.
Jobbig period
Det har varit en jobbig period
de senaste åren. Effekterna av
företagets beslut att lägga ned
monteringen har sjunkit in hos
alla. Värst drabbade är alla uppsagda medlemmar som nu gör
sina sista dagar på fabriken.
Även de över 200 som omplaceras förlorar arbetskamrater som
de jobbat med i många år, dessutom ändras arbetstiden från

•

dagtid till tvåskift, vilket för många
blir en stor och svår omställning.

•

Sista dagen snart här
Från metallklubbens sida vill vi
gärna träffa alla uppsagda medlemmar så här dagarna innan arbetet på Volvo upphör.

•

Vi har avtalat med företaget om
1-timmes möten med gångtid för
var och en av er.

•

Vi kommer att gå igenom
några viktiga tillkommande
villkor i försäkringarna som
gäller för er uppsagda.
Vi kommer att gå igenom våra
planer från klubben för tre utbildningsträffar under hösten
för att både ni och vi ska kunna ha möten med varandra.
Läs mer om det på baksidan!
Vi kommer också att svara på
de frågor som ni uppsagda
fortfarande kan ha.
Vi bjuder också på kaffe med
smörgås till alla uppsagda.

Tider för möte
Onsdag 1 Juli
Plats		
Aulan
Tider		
Dagtid		
		FM-skift		
		EM-skift		
Dag		

Biljett
Var och en av er som är uppsagd
kommer att bli kontaktad av respektive gruppstyrelse, där ni kommer att få en biljett som ger er rätt
att få fika på informationsträffen
från klubben.

12.30 – 13.00
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

(Ni lämnar produktion 12.20)
(Ni lämnar produktion 13.20)
(Ni är åter i produktion 15.40)

3 dagar fackliga
studier i höst!
Volvoklubben eftersträvar att kunna erbjuda dig som blir uppsagd
från Volvo och är medlem i IF Metall tre dagar med studier under
hösten. Vi planerar för att det ska ske vid tre tillfällen på dagtid.
Planen är att vi ska kunna hålla till på Folkets Hus.
Tanken med utbildningen är att
samla medlemmar som har arbetat tillsammans för att ge möjlighet att träffas samt att ge och få
kunskap i fackliga frågor. Dessutom kanske vi kan få uppslag från
dig som medlem om ämnen som
du tycker skulle vara intressant att
det tas upp på kursdagarna.
För att kunna planera så vill
vi att du svarar på denna intresseanmälan så att vi kan få
en uppfattning om hur många
som är intresserade.

Så här är det tänkt att upplägget
ser ut praktiskt. Vi visar också
vilken ersättning som du får om
du deltar i utbildningarna.
•

3 dagar med utbildning en dag
i september, oktober och november.

•

Du får fika för- och eftermiddag liksom lunch.

•

Volvoklubben kommer att ge
ett bidrag på 100 kronor per
utbildningsdag i form av ett

Namn
Adress
Postnr
Telefon

e-post

Synpunkter förslag

Ort

presentkort till dig som deltar. Kanske vill ni som träffas
på kursen äta middag tillsammans och kan nyttja presentkortet till det.
•

Du får ett stipendium på 848
kronor per dag som du deltar.
Det är skattefritt och kan jämföras med eventuell A-kassa
som efter skatt är mindre än
utbildningsstipendiet.

•

Du behåller en A-kassedag för
varje utbildningsdag du deltar.

