
Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Fortsatt kärvt
förhandlingsläge

Vi tar ansvar
Genom överenskommelsen om
begränsningar i  lönesystemet som
vi avtalade om i februari har vi
metallare tagit ett stort ansvar för
att våra löner inte ska öka mer än
för andra arbetare inom
Volvokoncernen. Idag visar
statistiken att vi inte är
löneledande.

Vi kräver inte mer ….
Metallklubbens krav på 2,5% är
identiskt med det utfall som övriga
Volvobolag uppnått i årets
förhandling. Det ger ett utfall på
ungefär 500:-/månad. Övriga
Volvobolag har fått ett utfall
mellan 497:- och 550:-/månad.
Det visar att våra krav inte skiljer
sig från de övriga bolagen.

….men ska inte
ha mindre

Eftersom vi har tydliga
begränsningar i löneutveckling
utöver avtalet så är det helt
oacceptabelt att företaget inte vill

betala mer än vad det centrala
avtalet ger. Det bud företaget givit
är inget bud utan enbart det påslag
som centrala avtalet ger.

Alla andra klara
Vi har i förhandlingen inte
kommit längre än att båda parter
står fast vid sina ståndpunkter.
Alla andra Volvobolag är sedan
länge klara på en nivå som
metallklubben här också ställer
som krav.

Ny förhandling
22 april

Under förhandlingen i torsdags så
ville företaget ytterligare
undersöka löneläge och

lönenivåer och återkomma i en ny
förhandling den 22 april.  Från
metallklubben sida så har vi
accepterat att ta en ny förhandling
då.

Klubbmöte
Inom de närmaste dagarna efter
förhandlingen den 22 april
kommer metallklubben att hålla
ett klubbmöte för alla medlemmar
och redovisa förhandlingsläget.

Vår  kommentar
Företaget har beslutat sig för en
mycket hård attityd mot oss
metallarbetare. Inte nog med att
företaget sagt upp lönesystemet.
Nu ger de sig också på våra
avtalshöjningar.

För första gången sedan
fabriken blev Volvoägd 1965 är
företaget inte beredd att betala
ett enda öre utöver vad det
centrala avtalet ger.

Vi ligger idag på tredje eller
fjärde plats i lönenivåer inom
Volvokoncernen. Företaget har
tydligen en ambition attvi ska ha
bland de lägsta snittlönerna
inom Volvo.

Som metallare kan vi inte se det
som annat än mycket hård at-
tack mot våra löner och vår
lönenivå på Umeverken.

Resultatet på förhandlingen den
22 april kommer att visa
företagets inställning till vårt
arbete och den lön vi får för
arbetet.

Förhandlingsläget är fortsatt kärvt mellan Metallklubben och
företagets förhandlingskommitté. Parterna träffades i
torsdags för tredje gången i förhandlingar om löneavtalet  för
2003.  Från metallklubbens sida driver vi en höjning på 2,5%
i snitt till alla. Företaget ingenting utöver centrala avtalet.
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Val till klubbstyrelse klart
Så är rösterna i årets klubbval räknade. Röstresultatet redovisas nedan. Trycket redaktionen vill
speciellt hälsa de nya medlemmarna i klubbstrrelsen välkommen i arbetet, De nya är Edit Norberg,
Carola Abdersson och Tommy Holmgren. Så till röstresultatet:

Ordinarie ledamot

Jan-Olov Carlsson 1028 röster vald
Gunnar Pettersson   851 röster vald
Stellan Johansson   514 röster
Edit Norberg   470 röster vald

Eftersom 628 röster krävdes för att bli direktvald så blev
Jan-Olov och Gunnar direktvalda. Omval mellan Stellan
och Edit skulle ske. Innan detta hann verkställas så
meddelade Stellan att han drar tillbaka sin kandidatur
varför Edit som enda kvarstående kandidat också blir
invald som ordinarie ledamot.

Suppleant/ersättare

Carola Andersson 729 röster vald
Torbjörn Lindgren 614 röster vald
Joakim Eliasson 613 röster vald
Tommy Holmgren 590 röster vald
Robert Granström 439 röster
Dan-Åke Lindqvist 410 röster

Parterna har enats om en förändring av
utbealningen av bonusen under 2003. Bonus för
leveransprecision kommer att betalas ut
månadsvis. de övriga delarna ekonomiskt utfall
och kvalité betalas som tidigare ut vid
semestern och till jul. Eftersom vi i år haft utfall
påleverensprecision under februari och mars
kommer 2.000:- att betals ut i bonus på
aprillönen. I övrigt är det inga ändringar i
bonusavtalet.

Bonus varje
månad
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Vi har de senaste dagrna fått en hel del frågor
om minustid och eller övertid. från klubben vill
vi mededdela följande:

Det finns idag inga signaler på en fortsatt
minustid. under våren.  Däremot finns det i
programmet inlagt minustid under hösten.

Vad gäller övertid så är idag inte aktuellt med
attt tackna avtal om övertid

Minustid eller
övertid


