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Avtalsnytt  
I högerkolumnen på avd. Bergslagens hemsida hittar du allt 

om avtalsrörelsen 2016. Klicka där och du lotsas vidare till 

förbundets hemsida och väl där hittar du, förutom senaste 

nytt i avtalsrörelsen, till exempel: 

 

 Avtalsskola 

 Våra krav 

 Förutsättningar 

 IF Metalls avtal 

 

Besök vår hemsida på adress: http://ifmetall.se/avd13 

och följ avtalsrörelsen. 

 

Besök från riksdagen 
IF Metall Bergslagen VU hade den 2 oktober besök av 

Anna Wallén. Anna som är ledamot i riksdagens 

näringslivsutskott diskuterade industrins tillväxt och 

utveckling med VU. 

 

 
Fr. vänster: Bengt Lindgren, Tobias Olofsson, Anna Wallén, Karl Sahlin, 
Leif Westberg, Tony Bölja 

Studienytt  
Försäkringsutbildningen som skulle gått 3-5 november är 

flyttad till 2-4 november enligt önskemål från kursledarna. 

 

Utbildningen ”Vardagsjuridik” är tyvärr inställd på grund 

av bl.a. ekonomiska skäl.  

Det var 32 anmälda till utbildningen. 

Det finns fortfarande lediga platser på 

förhandlarutbildningen och diskriminering i arbetslivet. 

  
 

Inför pension 
Kom ihåg att du måste ansöka om pension helst några 

månader innan du tänkt gå i pension.  

Sök från den 1:a i den månad du fyller 65 för att inte missa 

en månadsutbetalning. 

 

Som pensionär kan du stå kvar som medlem i IF Metall 

och är välkommen till möten och övriga aktiviteter som 

avdelningen genomför. 

 

Medlemstidningen kommer som tidigare och där kan du 

via olika reportage följa vad som händer i samhället och 

arbetslivet och även ta del av information om förbundets 

utveckling.  

 

Pensionärsavgift – 252 kronor/år 

 

Medlemmar som ska bli ålderspensionärer får ett 

försäkringserbjudande innehållande sjukdom 60+, 

olycksfall 60+ samt sparliv 60+.  

(Observera att sjukdom 60+ endast kan tecknas vid 

erbjudandetillfället). 

  

Det går att försäkra sin respektive i samtliga 

försäkringserbjudanden! 

 

För dig som vid 65 år har en sjuk och 

efterlevandeförsäkring och/ eller kompletteringen till 

medlemsolycksfall Fritid blir automatiskt överflyttad till 

sjukdom 60+ och/ eller olycksfall 60+. 

 

LO-kongressen  
LO håller sin 28:e ordinarie kongress den 17-20 juni 2016 i 

Stockholm City Conference Center (Folkets hus). 

 

Avdelningen har att till denna kongress välja: 

 2 ordinarie ombud 

 4 ersättare 

 

Val av ombud och ersättare kommer att ske vid 

avdelningens representantskap den 25 november 2015. 

 

Förslag till ombud och ersättare lämnas till avdelningens 

valberedning. Förslag skall vara valberedningen tillhanda 

senast 30 oktober på adress:  

Valberedningen 

IF Metall Bergslagen 

Västmannavägen 23 

737 47 Fagersta 
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