Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Klubbmöte
Onsdag den 20 juni!
Onsdag den 20 juni genomförs ett viktigt klubbmöte.
Mötet sker på ordinarie arbetstid.
Vi hoppas att så många som möjligt av medlemmarna deltar.
Tid: 		
13.30-1430		
Förmiddagsskift och Dagtid
Mötet börjar 13.40 så att alla får 10 minuters gångtid till mötet.
		
14.30-15.30		
Eftermiddagsskift och Dagtid
Mötet slutar 15.20 så att alla får 10 minuters gångtid från mötet till arbetet.
		

Plats

Ärenden:
• Bemanningsföretag
• Uppsagt VAT-avtal

Så här i sommartid så planerar vi att genomföra mötet utomhus under
plåttaket mellan måleri och montering.
Så här tar du dig till mötet

Välj i första hand denna väg

18 juni 2012

Trycket

Brev till
chefer!
Innan företaget i Umeå beslutade
att gå i riktningen mot bemanningsföretag så har Metallklubben
vid ett flertal tillfällen tagit upp
frågan med högre chefer inom
koncernen.
Inte vid något av dessa tillfällen
har det framkommit att varje fabrik
är tvungen att ta in bemanningsföretag.
När nu företaget i Umeå beslutat
att ta in bemanningsföretag så
har Metallklubben skickat brev till
ett antal chefer inom koncernen. I
brevet redovisar vi vår ståndpunkt
i frågan samt vårt bekymmer över
att företaget väljer att ta strid i
bemanningsfrågan.
Brevet är skickat till Olof Persson,
koncernchef, Michael Bratt, chef
för Global Trucks samt Olivier
Vidal som är chef för lastbilsfabrikerna i Europa.

Visstidarna får
erbjudandet den 25!

Företaget har nu meddelat att de 121 visstidarna kommer att få
erbjudande om tillsvidareanställning den 25 juni.
För ett antal veckor sedan så gick
företaget ut och erbjöd samtliga
då anställda visstidare en tillsvidareanställning.

Förskottssemester
Förskottssemester är en utfyllnad
av betalda semesterdagar upp till
20 dagar (4 veckor ledigt).

Sedan dess har inget hänt och
företaget har inte kunnat tala
om när var och en ska få detta
erbjudande. Nu har företaget till
sist bestämt sig och de kommer
att erbjudas tillsvidareanställning
senast den 25 juni.

Återbetalning
Efter fem års anställning avskrivs
förskottet och man kan inte bli
återbetalningsskyldig. Om man
säger upp sig själv före fem år
gått så kommer summan av de
dagar som man fick i förskott att
dras från slutlön.

Det innebär att de samtidigt får ett
erbjudande om förskottssemester
(betald semester) för de antal dagar som saknas för att få 4 veckor
semester.

Vid följande tillfällen avskrivs
skulden även före fem år gått:
• Man blir uppsagd på grund av
arbetsbrist
• Anställningen upphör på grund av sjukdom
• Anställningen upphör på grund av dödsfall
• Man flyttar till ett annat Volvoföretag

Omröstning
om VAT!

Vi genomför nu omröstningen om VAT på fabriken. Omrsötningen
sköts av Gruppstyrelserna och kommer att genomföras före semestern. Vi återkommer med yterligare Trycket med mer information
innan omröstningen genomförs.
Omröstning
Metallklubben genomför nu omröstningen om VAT-frågan bland
medlemmarna. Metallklubben har
sedan tidigare sagt upp avtalet
om flexibel arbetstid, VAT-avtalet.
Omröstningen handlar om medlemmarna bekräftar eller avslår den
uppsägning som klubben gjort.
Alla i klubben har rösträtt
När Metallklubben genomför en
omröstning så har alla medlemmar

i Metallklubben rösträtt. Det är en
demokratisk princip som Metallklubben sätter högt. Det innebär
också att de som arbetar som
sommarvikarier inte kommer att
ges rösträtt.
Olika färg på valsedeln
Däremot kommer vi att ha två färger
på valsedeln så att de som idag har
VAT har en färg och de som inte har
VAT har en färg. Vi kan då redovisa
hur omröstningen har utfallit bland

de som har VAT och de som inte
har VAT.
Flera urnor
Vi kommer på anslag på fabriken redovisa var och när det är möjligt att
rösta. Det är genom ”poströstning”
möjligt att rösta på samtliga urnor.
Delta i omröstningen
Metallklubben uppmanar alla medlemmar att delta i omröstningen så
att den blir så utslagsgivande som
möjligt.

