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Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Klubben bjuder
på julbordet i år!
I maj 2008 betalade Volvo ut 20 miljarder till aktieägarna. I december 2008
har man inte råd att bjuda medarbetarna på julbord.
I december får 485 metallare besked att de varslas om uppsägning. I
december 2008 har man inte råd att bjuda dessa medarbetarna på ett sista
julbord.

bjuder alla medlemmar på
årets julbord.

•

Julbordet riktar sig också till
de 50 visstidare och de som
går med avgångsvederlag.

•

Klubbkassan är medlemmarnas gemensamma tillgång och
i den situation som råder
tycker vi att det är väl använda
pengar även om det gräver ett
djupt hål i kassan.

I september ger Volvo tjänstemännen 3,9 % bonus på årslönen för 2008. I
december 2008 har man inte råd att bjuda alla medarbetarna på julbord.
För att skapa lite julstämning i uppsägningstider så har klubben beslutat
att köpa biljetter och bjuda medlemmarna på julbordet i år.
Under en lång tid har det varit tradition att företaget bjuder samtliga
anställda här på julbord. I år har
företaget valt att inte bjuda på
julbord till de anställda.
Vi har hårt styrda raster på
företaget där man måste hålla
tiderna exakt. Dagen för julbordet
är en av de få tillfällen på året då
det har funnits ett utrymme för en
lite längre lunchrast.
Metallklubben har nu förhandlat
fram att vi även i år har 1 timmes
lunch just denna dag.

Därför bjuder
klubben sina medlemmar

•

25 % av medlemmarna
riskerar att bli arbetslösa Den
senaste tiden har varit allt annat än stämningsfull förväntan
inför julen.

•

•

Det minsta man kan göra är
att pröva alla vägar för att
åtminstone upprätthålla
traditionen att äta ett julbord
tillsammans, företaget har inte
ansett det viktigt
Klubbstyrelsen har därför
beslutat att IF Metallklubben

Hanteringen för att få biljett från
metallklubben kan du läsa om på
nästa sida.
Självklart gäller erbjudandet
endast medlemmar i IF Metall.

Så gör du för att få biljett!
Eftersom det är medlemmarna i IF Metall som får gratis julbord så kommer
utdelningen av biljetter att ske på en lite annat sätt än vid tidigare julbord.
Gruppstyrelserna ansvariga
Varje gruppstyrelse är ansvarig för att
förmedla ut biljetterna till er.
Gruppstyrelserna kommer att
informera hur biljetterna kommer att
delas ut.
Passerkortet
För att få en biljett måste ni visa upp
Volvos passerkort så att vi kan bocka
av att ni fått er biljett. Ni ska
personligen hämta ut biljetten. Har ni
inte möjlighet att hämta ut biljetten så
kan ni kontakta Klubbstyrelsen
måndagen den 15 december.
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Sjuka eller hemma
Ni som är sjuka, tjänstlediga eller
hemma av andra orsaker och tillhör
metallklubben på Volvo är också
välkomna att äta julbord tillsammans
med era arbetskamrater. Hämta ut
biljetten enligt gruppstyrelsens
utdelning fram till den 11 december
eller på klubbexpeditionen på
måndag.

De som arbetar natt
Restaurangerna kommer inte att vara
öppen på natten. För medlemmar som
Öppettiderna
arbetar natt den 16 december finns två
Sudexho har följande öppettider för alternativ. Antingen att äta på dag eller
julbord den 16 december. 09.30 – kväll eller att beställa förpackad mat
13.00 samt 16.30 – 18.30.
till nattskiftet. Förtroendevalda
kommer att fördela ut maten till
respektive medlem som vill äta maten
i respektive fikaruta under natten.
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En timmes lunch
För att alla ska hinna äta har
Metallklubben förhandlat fram en
timmes lunch den 16 december när
julbordet serveras.
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Vid julbordet
Biljetten ska uppvisas innan ni går in i
restaurangen. De som inte tillhör IF
Metallklubben kan ju också äta men
de måste köpa en egen biljett.

Nr

Julbordet serveras tisdag den 16 december!
Metallklubben hälsar medlemmarna välkommen!
Lite om varslet:
Information
Metallklubben kommer att genomföra
en information till samtliga som slutar
i december. Det gäller visstidarna
som lämnar oss, de som tagit
avgångsvederlaget. Vi kommer då att

gå igenom A-kassefrågor.
Försäkringar och andra frågor som
rör tiden efter jobbet här på Volvo.

och stötta de 485 som är varslade om
uppsägning. En utförlig information
kommer senare om exakt vad de
kommer att göra.

Startkraft
Metallklubben och företaget har
enats om att anlita företaget
Startkraft. Deras uppgift är att hjälpa

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida: www.volvoklubben.se

