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Orientering om udsendelse af e-mails til aktive IBM'ere
 
Der er sket meget siden sidst for Sammenslutningen. Efter vor 
generalforsamling den 2/2 har vi som lovet igen taget kontakt med 
alle de medlemmer af IBM Pensionsfond, som stadig arbejder i IBM,
men som endnu ikke har meldt sig ind i vores Sammenslutning. Det
skete med en fornyet opfordring til at gå ind på vor hjemmeside og 
læse de nye links, vi har indsat. Samtidig sendte vi dem 
nedenstående artikel:
 
Tror du inflationen forbliver på det nuværende, lave niveau?
 
Følgende overskrift stod i Berlingske Tidende den 29. februar 2000:
 
"Dansk inflation truer euro-ja"

Måske interesserer det dig ikke, om Danmark kommer med i 
møntunionen, men du er sikkert meget interesseret i at din 
pension - uanset hvor gammel du bliver *) - bevarer sin 
købekraft. IBM's praksis frem til 1992 var at regulere 
pensionerne hvert andet år på grundlag af stigningerne i 
nettoprisindekset, men stoppede denne berettigede og 
hævdvundne praksis i 1992 og regulerede først igen i 1999, 
efter at Sammenslutningen var dannet.
 
Nedenfor kan du se, hvordan forbrugerindekset har udviklet 
sig iflg. Danmarks Statistik med gennemsnittet for 1980 sat 
lig med 100.
 
1980 100,0     1981 111,7     1982 123,0     1983 131,5   
 1984 139,8
1985 146,4     1986 151,7     1987 157,8     1988 165,0     
1989 172,9
1990 177,4     1991 181,7     1992 185,5     1993 187,8   
 1994 191,6
1995 195,6     1996 199,7     1997 204,1     1998 207,9     
1999 213,0

2000 Stigende !           
   



Nu kan du selv vælge det interval, du synes er mest relevant
og regne ud, hvad det ville betyde for dig, hvis IBM, som 
truet med gentagne gange, ikke fortsat regulerer 
pensionsudbetalingerne. Ser du blot på stigningen inden for 
de sidste 5 år, er købekraften blevet reduceret med 17,6%.
 
Har du sparet op til at dække denne nedgang i levestandard?
 
Hvis ikke, anbefaler vi, at du melder dig ind i 
Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond, som
arbejder for, at både nuværende og fremtidige pensioner 
bevarer deres købekraft. Kun en stærk Sammenslutning vil 
være i stand til at påvirke IBM's ledelse.
 
Tilmelding kan ske elektronisk enten via for 
hjemmeside http://www.ibmpension.dk eller ved at sende 
en e-mail til smip@email.dk, hvori du oplyster navn, adresse,
telefonnr., e-mail adresse, samt hvorledes vi kan forvente at
modtage dit kontingent.
 
*) ifølge statistikken lever personer, der går på pension ved 
60 år, i ca. 25 år derefter.
 
 
Venlig hilsen
Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond

 

Henvendelsen gav rigtigt mange indmeldelser. Det betyder, 
at vi nu har mere end 150 medlemmer blandt de aktive 
IBM'ere og på stort set alle niveauer i organisationen. Men vi
har plads til mange flere. Alt for mange forholder sig passive
og lader andre betale for de forbedringer, som også de 
automatisk opnår. Vi anmoder medlemmerne om at agitere 
for Sammenslutningen. Prøv at spørge aktive eller 
pensionerede IBM'ere, som I møder, om de er medlem af 
Sammenslutningen, og hvis ikke, så hvorfor?
 

Som det var vort ønske, er bestyrelsen blevet udvidet med 
en af de endnu ikke pensionerede medlemmer. Poul Vorm 

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


fra teknisk afdeling har på opfordring accepteret at indtræde
i SMIP's bestyrelse. Poul er en af mange velkendt og højt 
respekteret person. Han er desuden formand for teknisk 
afdelings kontaktudvalg, der indsamler og forelægger 
teknikernes ønsker om uddannelses- og arbejdsforhold m.m.
for IBM's ledelse. Vi glæder os meget til at inddrage Poul i 
arbejdet i Sammenslutningens bestyrelse.
 

Mange kontaktede bestyrelsen i anledning af artiklen i 
Berlingske Tidende og Jyllands Posten om Finanstilsynets 
krav til ØK om indbetaling af ca. 250 millioner til deres 
privatejede pensionsfond, for at sikre fremtidige 
dyrtidsreguleringer. Af artiklen fremgik det også, at 
Finanstilsynet har indhentet oplysninger om ca. 100 andre 
firmaejede pensionskasser. Vi arbejder med sagen.
 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan forvente indbydelsen til 
årsmødet i IBM Pensionsfond. Bestyrelsen opfordrer så 
mange som muligt til at møde op på mødet. Ved et stort 
fremmøde er vi med til at vise, at sagen har vor store 
bevågenhed. Og ved evt. indlæg er vi med til at tilkendegive 
vore meninger.
 

Til slut skal der lige lyde en opfordring til alle de, som endnu
ikke har indbetalt deres kontingent for i år: "Se at få det 
gjort". Sidste rettidige indbetalingsdato var den 1. april !  
Husk også at agitere for nye medlemmer.
 
 

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Leif Molin


