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Retssagen & Regulering af pensioner
 
Kære medlem
 
Til din orientering følger hermed noget information om de 
aktiviteter, bestyrelsen har arbejdet med i sommermånederne.
 
Retssagen
I forbindelse med vore forberedelser til Sammenslutningens sag 
mod IBM Pensionsfond har vi afholdt en række møder med vor 
advokat. Formålet har været at give vor advokat det bedst mulige 
materiale og den information, som han finder nødvendig til 
forberedelsen af retssagen.
 
Retssagen er nu berammet til at finde sted i dagene 10.-11.-12. 
december ved Lyngby Ret. Da der er et meget begrænset antal 
pladser til tilhørere, vil disse forståeligvis for SMIP's vedkommende 
forsøges forbeholdt medlemmer af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen finder det meget tilfredsstillende, at sagen kommer til 
sin afgørelse ved retten nu, og at vi dermed ikke skal vente til ind i 
det nye år.
 
Forventet regulering af pensioner
Endvidere har vor advokat i brev til IBM's advokat bedt denne gøre 
IBM opmærksom på, at der ikke er sket pristalsregulering af vore 
pensioner i mere end 2½ år, nemlig ikke siden 1. februar 1999.
 
Regulering af pensioner i Norge
Som vi tidligere har refereret er det lykkedes for IBM’erne i Norge, 
at få IBM til at regulere pensionerne en gang om året.
 
Der er i maj 2000 givet et tillæg på 2% og i maj 2001 et tillæg på 
2,9%.
 
Dette resultat blev opnået efter IBM’erne meldte sig ind i en 
fagforening, vi har samtidig fået bekræftet at IBM Danmark er det 
land der bidrager mest til det nordiske overskud !
 

http://smip.homepage.dk/nyt%202001-11-00.htm


SMIP har derfor været i kontakt med to store fagforeninger, som 
begge er villige til at kæmpe for vor sag hvis vi melder os ind. Vi 
forhandler p.t. om betingelserne, og I vil blive holdt orienteret.
 
Dødsfald
Ole Cilius-Nielsen, medlem af bestyrelsen siden dannelsen af SMIP, 
er til vor store sorg efter kort tids sygdom død i juni måned. Ole's 
store interesse og arbejde for sagen var meget værdsat og 
repekteret i bestyrelsen og blandt medlemmerne.
 
Bestyrelsen har bedt Kai Adelhorst om at indtræde i bestyrelsen. 
Kai, som er aktiv medarbejder i IBM Competecenter, er indtrådt fra 
den 10. oktober.
 
Hjemmesiden
Alice Gade har givet SMIP's hjemmeside et "ansigtsløft", således 
den nu skulle være hurtigere og nemmere at finde rundt i. Der er 
også blevet tilføjet nogle nye links til andre internet-sider, der kan 
have interesse.
 
Adressen på hjemmesiden er stadig http://www.ibmpension.dk
 
Finder I sider på internettet, som I mener kan have interesse for de
øvrige medlemmer af SMIP, må I meget gerne sende web-adressen 
til Alice på info@smip.dk.
 
Venlig hilsen
p.b.v.
Leif Molin

mailto:info@smip.dk
http://www.ibmpension.dk/

