KLUBBSTYRELSE

SEKO ombud Svevia

Ordf:

Tomas Bergqvist
Evav. 5, 691 54 KARLSKOGA
070-398 50 79
Kassör: Urban Svensson
Långstaskog Där Söre,
664 91 GRUMS
070-577 50 64
V. ordf:
Mats Kuurne
Bjurvägen 9, 712 32 HÄLLEFORS
070-689 76 00
Sekr.
Per Nilsson
Artistvägen 18, 682 34 Filipstad
070-581 76 87
Ledamot: Lennart Martinsson
Kristinebergsg.12 A, 662 36 Åmål
070-268 79 00
Ledamot: Magnus Ljungstedt
Dömmesta 239,
715 92 Stora Mellösa
070-687 57 62
Ledamot: Roger Nilsson
Vitsand 110, 685 94 Torsby
070-315 02 02

Per Nilsson
Mikael Blom
Kent Esaiasson

REGIONALA SKYDDSOMBUD
Värmland-Örebro län
Anders Johansson, SEKO		
054-14 45 99
Helena Johansson, SEKO		
054-14 45 98
Christer Lindblad, SEKO
054-14 45 92

070-581 76 87
070-206 10 89
070-322 16 94

Arbetsgrupper o ansvariga
Beläggningsgruppen
Anders Johansson
Christer Lindblad

054-14 45 99
054-14 45 92

Drift o Underhåll
Urban Svensson
Per Nilsson
Roger Nilsson

070-577 50 64
070-581 76 87
070-315 02 02

Järnvägsinfra
Lennart Martinsson

070-268 79 00

Kross o Tillverkning
Anders Haffling

070-671 14 38

Maskinförare
Magnus Juhlin

070-699 12 93

Väg & Anläggning
Mats Kuurne

070-689 76 00

Trafikvakter
Emelie Granfors

073-442 67 90

MEDLEMSAVGIFTER
Inkomst:
Medl.avg: A-kassa Summa
50005001- 7000
7001- 9000
9001- 11000
11001-14000
14001-17000
17001-20000
20001-23000
23001-26000
26001-

92:105:137:197:225:261:297:320:338:358:-

208:208:208:208:208:208:208:208:208:208:-

300:313:345:405:433:469:505:528:546:566:-

Pensionerade medlemmar med inkomst
under 10.000:- medlemsavgift 42:Pensionerade medlemmar med inkomst
över 10.200:- medlemsavgift 54:Avgiftbefrielse: endast vid värnplikt.
INTRODUKTIONSERBJUDANDE
Reducerad avgift för nya SEKO-medlemmar.
Under dina första sex månader som
medlem i SEKO betalar du bara 50 kr per
månad i förbundsavgift. Därefter betalar du
ordinarie förbundsavgift som baseras på din
månadsinkomst före skatt.
A-kasseavgiften betalar du som vanligt.

För mer information, besök klubbens hemsida på adress:

www.vagbanklubben.se

A-KASSA
Anmäl dig till arbetsförmedlingen första arbetslösa
dagen. Ta alltid med dig arbetsgivarintyget från din
anställning. Du får stämpla i 300 dagar. Inträde i en
arbetslöshetskassa grundas på arbete inom respektive
kassas verksamhetsområde. Det finns inget krav på
omfattning av arbetet. Även du som inte arbetar vid
ansökningstillfället har rätt till inträde om ditt senaste
arbete var inom kassans verksamhetsområde. För
att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs att
du varit medlem i en arbetslöshetskassa under en
sammanhängande tid av tolv månader.
För att få inkomstrelaterad ersättning krävs också att
du uppfyller ett arbetsvillkor. Huvudregeln är att du har
arbete i minst sex månader och minst 80 timmar per
månad. Högsta ersättning är 680 kronor per dag.
Om du är du under 20 år måste du uppfylla
12 månaders medlemskap i A-kassan och
arbetsvillkoret.
Uppfyller man arbetsvillkoret men inte varit
medlem i tolv månader kan man få ett
grundbelopp som är högst 320 kronor per dag.
En begränsningsregel för deltidsarbetslösa har införts
från 7 april 2008. Begränsningen innebär att man bara
får möjlighet att ”stämpla upp” i 75 dagar för veckor
där man har både arbete och är arbetslös.
Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande och
vara beredd att ta ett av arbetsförmedlingen anvisat
lämpligt arbete.
För frågor gällande A-kassa, ring våra handläggare
på avdelningen.
Telefontider: Måndag - torsdag 08.30-16.00
Fredagar 08.30-15.00
Stängt mellan 11.30-13.00
Telefonnummer: 0770-45 79 00
Sommartid (1 juni - sista augusti stängs kontoret en
timme tidigare)

Försäkringar
Som medlem i SEKO har du ett försäkringsskydd, som ingår i medlemsavgiften (GF 10 500), och gäller för
olycksfallsskada under fritiden.
Av denna försäkring kan du vid olycksfallskada få ersättning för dödsfall,
invaliditet, tandskador, rehabilitering,
akutersättning och merkostnader. I
medlemsskapet ingår även en barngrupplivförsäkring (dödsfallsersättning)
samt en kompletterande tjänstgruppliv
som är en dödsfallsförsäkring som
gäller vid arbetslöshet när inget annat
skydd finns.
Du har även en inkomstförsäkring
som ger dig ett skydd om du skulle bli
arbetslös och har en inkomst över 18
700 kronor per månad.
Du kan själv komplettera med följande
försäkringar; Hemförsäkring, Medlemsbarn, Sjuk- och efterlevandeförsäkring,
Olycksfallsförsäkring och Grupplivförsäkring för pensionärer.
Gruppliv privata väg och ban
Detta är en kollektiv personförsäkring,
grundad genom kollektivavtal för privatanställda vägarbetare. Försäkringen
gäller även då dessa medlemmar pensionerats. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, som lämnar ersättning
för invaliditet och ”sveda och värk”.
Försäkringen omfattar dessutom en
grupplivdel, som gäller den försäkrade
och den försäkrades maka/make. Om
den försäkrade eller den försäkrades
maka/make avlider före 65 års ålder

utbetalas ett grupplivbelopp motsvarande 1 basbelopp. Efter 65 års ålder
utgår 0,15 basbelopp. Observera att
det är medlemmens ålder som gäller
för ersättningen.

utbildning) och även ett engångsbelopp
då anställningen upphör. Beloppet bestäms av din ålder.

Vid sjukdom/ olycksfall på
arbete eller fritid kontakta
alltid klubben, så att dina
försäkrings- och avtalsförmåner
blir bevakade. Kontrollera
också att kollektivavtal finns
där du är anställd. Det är enda
garantin för att avtals- och
försäkringsförmåner gäller.
054-14 45 96
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
054-14 45 92
ger ersättning vid arbetsoförmåga pga
AFA-försäkringar
AFA-försäkringar gäller för privatanställda (motsvarande försäkringar/förmåner
finns för statligt anställda via avtal).
Här redovisas innehållet i AFA-försäkringarna. Det är kollektivavtalet som
garanterar att du omfattas av dessa
försäkringar.

sjukdom, under sjukpenningtid eller
sjukersättning. Du måste själv ansöka
om ersättning. Blanketter finns hos arbetsgivaren och på klubbexpeditionen.
Avtalspension SAF-LO utgår fr o m
65 års ålder. Ersättning utgår utöver
allmän pension.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
(TFA) gäller vid olycksfall i arbetet, vid
olycksfall på väg till eller från arbetet
samt vid arbetssjukdom.
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) utfaller vid dödsfall. Dessutom ingår ersättning till barn under 21 års ålder.
Avgångsbidrag (AGB) har du rätt till
om du förlorar din anställning. Du kan
under vissa förutsättningar ansöka om
AGB vid ”varaktig” förlust av anställning
på grund av arbetsbrist. Försäkringen
innehåller ett omställningsstöd (till t e x

Rättshjälp
Som hjälp för de medlemmar som på
ett eller annat sätt råkar ut för olyckshändelse eller förseelse som har ett
samband med arbetet och som kan
medföra rättegång eller annan form
av bestraffning, kan förbundsstyrelsen
bevilja rättshjälp.
Rättshjälp kan beviljas i ärenden som
handlar om försäkringsrätt eller arbetsrätt som har koppling till en anställning,
till exempel lönefordringar, arbetsskadeärenden, olycksfall, sjukpenningärenden och så vidare. Observera att
det i sammanhanget ofta är bråttom,
med kort tid att väcka talan. Ansökan
om rättshjälp görs till avdelningen.
SEKO Västra Svealand
Södra Kyrkogatan 6
652 24 KARLSTAD
0770-45 79 00

BRA ATT VETA
2012
Klubb Värmland - Örebro län
Gatu/postadress:
Södra Kyrkogatan 6
652 24 KARLSTAD
Telefon:		

054 - 14 45 96

Fax:		

054 - 18 21 99

Hemsida:
www.vagbanklubben.se
Kontorstider:
08.00 - 16.00
			
Lunchstängt
			
12.00 - 13.00
			
Ombudsman:
Helena Johansson
054-14 45 98
helena.johansson@seko.se
		
Ombudsman:
Anders Johansson
054-14 45 99
anders.johansson@seko.se
			
Assistent:
Gun Andersson
Tel: 054 - 14 45 96
gun.andersson@seko.se

