Göteborgs·
Hamnarbetarefackförenings
och dess

SEKTIONERS VERKSAMHET

1972

Funktionärer och ombud under år 1972
Styrelse: Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Tillförordnad
Ombudsman
Revisorer

Revisorsuppl

Driftsutskottet
Suppleanter

Rolf Lysell
Kurt Lundberg
Gustav Anderberg
Rune Gustavsson
Rolf Lysell under Karl Hallgrens tjänstledighet
Curt Andersson
Einar Andreasson
Carl Rånge
V alle W ahlqvist
Nils Hägglund
Uno Bohlman
Arvid J ansson
Reine Trygg
Sven Elowson
Anton Häggroth
Ingvar Berg
Gösta H olmberg
Rolf Lysell
Gustav " ~ n sso n
Gösta Pousard
Arne Johansson
Erland Svensson
Birger Andersson
Nils Molin
Rolf Lysell
Arvid Jansso n
Uno Bohlman
Gösta Persson
Curt Andersson

Företagsnämnden: Rolf Lysell, Arvid Jansson, Einar Andreasson, Gustav H ansson, Curt Andersson, Nils Molin, Karl-Axel Kandevik.
S11ppleanter: Hjalmar Svensson, Carl Rånge, Gösta Brunzell och Gösta Holmberg.
H11v11dskyddsomb11d: Rune Gustavsson. Ersätt are : Sven Andersson.
Skyddsombud: Ex tra Tullpackhuslaget: Allan Dahlsjö, Richard Kleihs, Stig
Lorentzon och Eric Johansso n.
övriga skyddsombud: Se sektionernas verksamhetsberättelse.
Byggnadsförenin.gen Transport: Hjalmar Svensson, Gustav H ansson, Oskar
Åberg, Esse M attsso n, Gösta Pousard, Gustav Anderberg, Bertil Andersson,
Sven Andersson, Birger Andersson, Bror Zederin, Gösta Brunzell, Arvid Jansson, Kurt Lundberg, Gösta Hallgren, Gösta Persson.
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Tryckeri AB Framåt: Birger Andersson. Suppleant : Sven Andersson.
Folkrörelsernas Trafiksk ola: Gustav · Anderberg. Suppleant: Sven Andersson.

Företagsnämnden: Rolf Lysell, Arvid J ansson, Einar Andreasson, Gustav H ans·
son, Nils Malin, Carl Rånge, Gösta H olmberg.

V ästra Sveriges Distrikt: Rolf Lysell och Curt Andersson. Suppleanter: Gustav Anderberg och Rune Gustavsson.

Suppleanter : Gösta Börjesson, Sven Andersson, Anton H äggroth, Thorsten
Carlsson.
Hu vudskyddsombttd: Sven Andersson. Ersättare Arvid Jansson.

Fanbärare: Esse M attsson. Suppleant : Martin Joh ansson.

Skyddsombud : Extra Tullpackh11slaget: Allan Dahlsjö, Richard Kleihs, Stig
Lorentzon och Eric Joh ansson.

Dörrvakter: Gerh ard Palm, Gösta Andersson, Bertil Andersson, Oskar Aberg.
Studieorganisatör: n_une Gustavsson.

ri_

övriga skyddsombud: Se sektionernas verksamhetsberätt: lse.

Göteborgs H c11nnarhets kontors Nödhjälps- och Pensionsstiftelse: K arl H allgren och Rolf Lysell.

Byggn.adsföreningen Transport: Gustav H ansson, Oskar Aberg, Esse Mattsson.
Gösta Pousard, Gustav Anderberg, Bertil Andersson, Sven Andersson, Birger
Andersson, Bror Zederin, Arvid Jansson.

S em esterhemsstiftelsen: Gösta H allgren, Nils M alin och Gustav Hansson.

Efter möte den 4/5 1972, då flera ordin arie styrelsemedlemmar och ombud
ställt sina platser till förfoga nde, och lämnat alla sina fackliga uppdrag, kom
uppställning över funktionärer och ombud att se ut som fö ljer :
Styrelse: Ordföra nde
Vice ordförande
Sekreterare .Vice sekreterare
K assör
Leda möter

Suppleanter

Tillförord nad
Ombudsma n
Revisorer

Revisorsuppl
Driftsutskott
Suppleanter
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Rolf Lysell
Arvid Jansson
Gustav Anderberg
Gert Andersson
Arvid Jansson
Gösta Börjesson
Einar Andreasson
Carl Rånge
V alle W ahlqvist
N ils Hägglund
Sven Andersson
Esse Mattsson
Göte Börjesson
Sven Elowson
Anton Häggroth
Ingvar Berg
Gösta Halmberg
Rolf Lysell
Gustav Hansson
Gösta Pousard
Nils Malin
Erland Svensson
Birger Andersson
Rolf Lysell
Arvid Jansson
Carl Rånge
Anton Häggroth
Gert Andersson

)

T ryckeri AB Framåt: Birger Andersson. Suppleant : Sven Andersson.
Folkrörelsernas Trafikskola: Gustav Anderberg. Suppleant: Sven Andersson.
Västra Sveriges Distrikt : Rolf Lysell och Gustav Anderberg. Suppleanter : Arvid Jansson, Carl Rånge.
Fa nbärare: Esse M attsson. Suppleant: Carl Rånge.
D örrvakter: Gerhard Palm, Gösta Andersson, Bertil Andersson, Oskar Aberg.

Mötesverksamheten

Avdelningen h ar under året hållit 4 ordinarie möten samt 2 extra möten.
Styrelsen har under samma tid hållit 12 ordinarie samt 3 extra protokollförda
möten.
Agitation

Under många år har våra medlemmar under denna rubrik kunnat läsa om
en ökning av avdelningens medlemsantal, så icke i år. Detta till stor del beroende på den splittring av avdelningen som ?igt rum, en splittring som åstadkoms ge nom aktiv medverkan av styrelseledamöter, det vill säga medlemmar
som åtagit sig för troendeuppdrag inom avdelningen, och som det senare visat
sig, inte drog sig för att samtidigt som de :ubetade för utbrytarna, Svenksa
Hamn arbetarförbundet, på nytt åtaga sig förtroendeuppdrag i Sektion 1 styrelse och underhandlingskommitte jämte avdelningsstyrelsen. Det bör då observeras att dessa herrar, innan de tog öppen ställning för Svenska Hamnarbetarförbundet, visste om att en splittring av avdelningen skulle bli följden
av deras verks am het. Man agiterade under parollen solidaritet med h amnarbetarna i Norrland. N ågon solidaritet med den avde lning de tillhörde eller
de medlemm ar som valt dem till förtroendeuppdrag, var det aldrig tal om.
T värtom betraktades den som talade om solidaritet med avdelningen och
dess medlemmar som förrädare. H ela agerandet, både fr ån Norrlänningarnas
och dåvarande Sektion 1 styrelsens sida, har få tt helt nya aspekter när man
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studerar den verksamhetsberättelse Svenska Hamnarbetarförbundet godkände
på sin kongress november -72 .
Som Ni säkert minns skulle sammanslagningen till storavdelningar vara
genomförd 29/2- 72. Redan i december -71 meddelade Norrlänningarna förbundsstyrelsen att man inte tänkte gå med på någon sammanslagning. Detta
anser vi klart bevisar att allt prat om bristande information och samråd, samt
anklagelserna mot förbundsstyrelsen, ingick i arbetet för utbrytarförbundet.
Lika litet som avdelningsstyrelsen kan sätta sig över ett stadgeenligt avdelningsmötesbeslut, kan förbundsstyrelsen säta sig över ett kongressbeslut. När
Norrlänningarna vägra fö lja kongressbeslutet, blev förbundsstyrelsen tvungen
att upplösa avdelningarna och utesluta medlemmarna. I Svenska Hamnarbet arförbundets verks amhetsberättelse står klart att den avser tiden november
-71-30 september -72. I samma berättelse finns förteckning över förbundsstyrelsen. I denna ingår Kurt Lundberg, Göteborg, samt att första styrelsemötet hölls den 7-8 januari - -72.
Samma Kurt Lundberg som tillsammans med Reine Trygg, Rune Gustavsson,
Uno Bohlman och Curt Andersson vid Sektion 1 årsmöte 20/2- 72, åtog sig
och blev valda till sektionens styrelse ,samt vid avdelningens årsmöte 27 /2-72,
även åtog sig styrelse- och andra uppdrag i avdelningen. Den 17/4-72, uteslöts de ur förbundet. Det flygblad som Hamnens Kommunistiska Fackklubb
gav ut, där m an uppmanade hamnarbetarna att ansluta sig till utbrytarn a
hade också en för avdelningen negativ effekt. Detta flygblad jämte en hel
del andra orsaker, redovisades på extra avdelningsmöte 21/6, där Karl Hallgren var närvarande ,resulterade i att Karl H allgren, riksdagsman för VPK,
samt ombudsman i avdelningen uteslöts ur förb undet. D etta flygblad talade
också om den politiska verksamheten bakom utbrytarförbundet, i vart fall
här i Göteborg.
Splittringen ledde till att avdelningen, som den 1/1-72 redovisade 1.358 betalande medlemmar, den 31/12- 72, var nere i 837 bet alande medlemmar.
För att rätta till vad som skett, hoppas vi att komm ande styrelse på ett aktivt sätt får stöd av medlemmarna, när det gäller att återställa medlemsanalet, dock inte agitation und er samma former som utbrytarn a använt sig av.
Olycksfallsärenden
Genom de avtal som träffats i försäkringsfrågor, AGS = LO-SAF, Trygghetsförsäkringen Stuvarförbundet-Transportarbetarförbundet, har arbetet med
olycksfallärenden minskat, samtidigt som medlemmarna fått ett väsentligt
större försäkrin gsskydd. D e skadefall som under året h andlagts av organisationen, ett 15-tal, har till övervägande delen varit ett eller flera år gamla.
Flera sådana fall har få tt översändas till Förbundets Juridiska Avdelning för
fortsatt handläggning. De lösta har givit medlemmarna ca 20.000 :- kronor.
Avtalsfrågor
Fortfarande gäller resultaten av den samordn ade lönerörelsen, några större
förändringar har ej skett lokalt.
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Tvister

De tvisteförhandlingar som förevarit h ar i stor utsträckning rört sig om avtalsbrott fr ån stuveriernas och speditörernas sida, och har i allmänhet lösts
på ett för medlemmarna tillfredsställande sätt.
Arbetstillgången

Trots den ökade arbetslösheten har arbetstillgången för de flesta grupperna
varit god, för speditionsmånadskarlarna har rationaliseringar och sammanslagningar medfört en ytterligare minskning av kåren.
Studieverksamheten

Flera av våra medlemmar har bevistat kurser i LO: s och förbundets regi, samt
hölls gemensamt med avdelning 3 en informa tionskurs i försäkrings- och
pensionsfrågor, där ett 20-tal av avdelningens medlemmar deltog. Den verksamhet som bedrivits har på grund av brist på studieledare fått skötas av
a vdelningsstyrelsen.
Företagsnämnden

Nämnden h ar under 1972 avverkat sitt 7: e verksamhetsår. 3 ordinarie sammanträden har h ållits. I likhet med tidigare i.r har de dominerande frågorna
varit personal, lokalfrågor, företagshälsovården och rekryteringen till ordinarie kåren. Under senare delen av året blev Hamndirektör Ullman invald
som representant på arbetsgivarsidan, vilket medför direkta kontakter i frågor som är av betydelse för våra medlemmar.
Nämndens vice ordförande
Rolf Lysell
Skyddsverksamheten

..I

Den fackliga splittringen inom avdelningen, när Svenska Hamnarbetarförbundet bild ades, hade till följd att Sven Andersson ersatte Rune Gustavsson
som Huvudskyddsombud, och Jan Carlsson invaldes i skyddskommitten.
Skyddsverksamheten har hittills kunnat hålla sig utanför de fackliga stridigheterna, och fun gerar till alla delar i likhet med förut.
Skyddsarbetet präglas starkt av den ökade mängd av farligt gods som lossas
och lastas. Göteborgs H amns utfärdade regler om hantering av farligt gods,
har rönt internationell uppmärksamhet, och bör verksamt kunna bidraga till
att göra arbetsplatsen säkrare vid hantering av farligt gods. Reglerna har ännu
inte helt trängt igenom, vilket bl a framgick av ett uppmärksammat fall av
felaktig stuvning av råttgift ovanpå ett parti holländsk ost på "m/s Trim".
V år företagsläkare, dr Bernes, hastiga bortgång vid en trafikolycka, var ett
svårt slag för Hälsocentralen, som under dr Bernes skickliga ledning utvecklats till en mycket uppskattad poliklinik för hamnarbetare, som drabbats av
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ohälsa. Hälsokontrollen, som är huvuduppgiften, kommer säkerligen också
på sikt, att verksamt bidraga till förebyggande åtgärder för undvikande av
ohälsa inom eller utom arbetet.
Under verksamhetsåret har 4 Skyddskommittesammanträden och 4 Skyddsombudsmöten avhå llits. Samarbetsgruppen för arbetarskydd i Göteborgs Hamn
har sammanträtt 5 gånger. En stor satsning kommer att göras inom snar
fram tid för att avsevärt förbä ttra lj uset inom hamnområdet.
Skyddsombud har deltagit i de sedvanliga utbildningskurserna på Bohusgården. H uvudskyddsombudet Sven Andersson har jämte Skyddsingenjör Rune
Johansson, Göteborgs Hamnarbetskontor deltagit i en brett upplagd kurs i
buller och arbetsmiljöproblem, arrangerad av Arbetarskyddsnämnden. En
skyddskurs för regionskyddsombud med närvaro av stuveriförmän förevar den
22 mars i Billdal.
Styrelsen för skyddsombuden vill till sist tacka alla skyddsombud och övriga
medlemmar för det gångna året, och för deras medverkan till att nedbringa
antalet olycksfall på vår arbetsplats.
Sven Andersson
Huvudskyddsombud

Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1
januari-31 december 1972, få efter verkställt uppdrag avgiva följande

REVISIONSBERÄTTELSE
för år 1972
INKOMSTER :
Medlemsavgifter . .... . .. . _....... _........ .
Räntor . . .. ..... . ............. . .. ... . .. ... .
Sektion 1 administrationsbidrag .. . .. . . .. .. . . .
Skadestånd ..... . ..... . .. . . . .. . . .. . ...... . .
Pris i aktivitetskampanjen . .. . ... ..... ... . . .
Förbundet återbetalda ATP-avgifter .. . ..... . .
lnstruktionsverksamhet .... . ....... . .. .. .. . . .
Lönebidrag .... . ....................... . . . .
Redogörarearvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förlust under året . . . ...... . .. . . . ... . ..... .

121.124:7.089: 17
2.605: 80
10.530:480:- .
16.583 : 48 : 42.960:5.992: 90
13.286:5 1

220.699: 38

Summa kronor

220.699: 38

113.957: 25
9.140:2.567: 05
19.505 : 5.280:8.820:2.476:13.763 : 21
2.300:1.440:8.924: 10
9.483: 11
3.414:80
2.862 :40
6.752 :86
333:60
5.357 :20
3.921 : 401 :80

220 .699: 38

Summa kronor

220.699: 38

Allmän översikt
Verksamhetsåret som gått till ända har betytt stora förändringar inom avdelningen, genom den splittringsverksamhet som startat, ledda av folk som i
många fa ll hade förtroende uppdrag i avdeln ingen. Dock är det trots allt
glädjande att kunna konstatera det tilltagande intresset för facklig verksamhet som ändå finns, och det är vår förhoppning att intresset för fackförening
liksom stödet till kommande styrelse kommer att öka, så att vi hamnarbetar'e
i Göteborg, på nytt står enade i vår organisation, Göteborgs Hamnarbetarefackförening Transport avd. 2.
Den situation som nu inträ tt är omöj lig i längden, en splittring av hamnarbetarna kan endast hamnarbetarna själva förlora på, det gamla ordspråket:
Enade vi står, söndrade vi falh, gäller alltjämt.
För styrelsen
Rolf Lysell
Ordförande
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UTGIFTER:
Löner .. . .............. . ....... . ......... . .
Arvoden ...... .... . .... . ..... . . . ...... .. .
Provisioner ........... . . ......... .. . .. .. .. .
Indirekta personalkostnader (ATP) .. . ...... .
Traktamenten ..... . ..... .. ..... . ........ . .
Förlorad ' arbetsförtjänst ... . . .. . . ..... . .... .
Resekostnader . ..... . ... . .. . . . . . . . . . . . ... . .
Samkväm, möten ........... . ....... . ..... . .
Upplysningsverksamheten ...... . ...... . .. .. .
Styrelse och representantskap ..... . ......... .
Städning, tvätt .. . . ..... .. . . . ............. . .
övriga lokalkostnader ............... . . . ... .
Telefonkostnader ........... . ....... . .. . . .. .
Porto ....... . . . .. ............. .......... · ·
Arbetsmaterial . . ........ . . ........... . .. . . .
Organisationsavgifter .......... . .... . . ..... .
Anslag ... .. . . ...... . .......... . .... . . . .. .
Skatter .............. . ...... .... ......... .
Avskrivningar
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Sektion 1

Avdelningens ekono miska ställning den 31 december 1972

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1972

·d

TILLGANGAR:

Kassa .... ...... . . ... .. ... . .............. . ............. .
. 2.099: 80
Postgiro nr 622250-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kreditbanksgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.293: 36
Sveriges Kreditbank 3053 24 23873 . . . . . . . . . . .
127 .685 :63
Länssparbanken A 510661-2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.885: 79
Länssparbanken 1.266410-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 17: 56
Kooperativa Förbundet Sparkassa 134-1258 . . . .
1.845 :24
Aktier och Andelar ... ... .. . ... -. . . . . . . . . . . . .
12.772: 84
Obligationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 : Reverslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000 : Inventarier .... . ................... . ...... .
1:Lönefordringar .. .. ...... . .. . ...... .. ..... .
339:A-kassan, utbetald ersättning . .............. .
8.427:-

200.567: 22

Summa kronor

204.574: 44

4.007 : 22

Styrelse : Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare

Rune Gustavsson
Uno Bohlman
Curt Andersson

Ledamot

Reine Trygg

Suppleanter

Arvid JansSOI'
Gösta Börjessun

Ombud i avdelningsstyrels en: Kurt Lundberg, Ru ne Gustavsson, Curt Andersson.
Suppleanter: Uno Bohlman, Reine Trygg, Arvid Jansson.
Underhandlingskommitt: Reine Trygg, Curt Andersson, U no Bohlman, Gösta
Börjesson.

SKULD ER:

Suppleanter: Arvid Jansson, Gert Andersson.

Avräkningar .. .... . .. .. ...... . . .... .... .. . .
A-kassan, avgifter .. . .. . .. . ...... . . . . .. ... .
Förbundet, avgifter . .. .... . ..... . . .... ..... .
Källskatt ........................ . .. . ..... .
Skatteskulder (kvarskatt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begravningsfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.657 :9.066: 75
30.168:8.230:1.979 : 83.211: 27

134.312: 02

Tillgångar över skulder . .. .. . . . .. . . . ........... . .. ... . . . .

70.262 :42

Summa kronor

204.574 :44

D örrvakter: Gerhard Palm, Gösta Andersson, Bertil Andersson.
Skyddsombud: Reine Trygg, Kurt Lundberg, Hugo Larsson, Birger Lexell,
Hjalmar Svensson, Birger Andersson, Karl-Erik Karlsson, Sven Andersson,
Ake Norrby, Rolf Lysell, Gustav Hansson, Bert Svensson, Gösta Brunzell,
Lars-Erik Lundgren, Leif Blom, Sven H jort, Kent Pettersson, Bror Zederin,
Rolf Gunnars son, Jan Andersson, Dag Kastin, Gösta Hallgren, Arvid Jansson, Karl Hallgren, Rune Gustavsson, Jan Carlsson, Martin Johansson, Göst a
Börjesson, Karl-Erik Axhov, Karl-Axel Kandevik.
Vid ett extra medlemsmöte den 16/3 ställde de 5 ordinarie styrelsemedlemmarna sina platser till förfogande och lämnade alla sina övriga fackliga uppdrag.
M an förklarade sig ämna söka medlemskap : det nybildade Svenska Hamnarbetarförbundet. På sektionens möte den 25/4 ·valdes en ny styrelse och
företogs kompletteringsval till underhandlingskommitten och av skyddsombuden.

Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och
utgifter med verifikationer' styrkta, kassa och värdehandlingar för oss uppvisade, få vi föreslå full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Gustav Ha nsson

Kurt Lundberg

Gösta Pousard
Revisorer

N ils Molin

Styrelse: Ordförande

f

Vice ordförande
Sekreterare

Arvid J ansson
Rolf Lysell
Sven Andersson

Vice sekreterare
Ledamot

Gösta Börjesson
Gert Andersson

Suppleanter

Göte Börjesson
Esse Mattsson
Erik Andersson
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Det kan på goda grunder antagas att den misslyckade kuppen planerats och
organiserats på tidigt stadium. Skälet för detta påstående är den av Svenska
Hamnarbetarförbundet publicerade .Verksamhetsberättelsen som dokumenterar
att vår förre sektionsordförande Kurt Lundberg redan i november 1971 varit
ledamot av det nybildade förbundets interimsstyrelse. Den genomförda splittringsaktionen får gå till historien som en synnerligen avskyvärd och förrädisk
handling mot hamn arbetarna, av arbetskamrater i ansvarig ställning.

Ledamöter av avdelningsstyrelsen : Arvid J ansso n, Gösta Börjesson, Gert Andersson.

Suppleanter : Sven Andersson, Esse Mattsson, Göte Börjesson.
Underh andlingskornrnitte: Rolf Lysell, Arvid J ansso n, Gösta Börjesson, Gert
Andersson.

Suppleanter : Sven Andersso n, Göte Börjesson.
Dörrvakter : Gerhard Palm, Gösta Andersson, Bertil Andersson.

!

Skyddsombud : Birger Andersson, J an Carlsson, Gustav Hansson, Benny Kristenson, Sven Andersson, Hugo Larsson, Arvid Jansson, Bror Zederin, Gösta
Börjesson, K arl-Erik Karlsson, Lennart Attefors, Dag Kastin, Rolf Lysell,
Torsten Carlsson, Björn Carlström.

Styrelsen har bedrivit ett intensivt arbete för sammanhållning och vi kan
med glädje notera att sektion en fortfarande består och h ar 513 medlemmar.
Under den kommande verksamhetsperioden måste styrelsens och varje enskild
medlems målsättning bli, att gemensamt göra "';!1t för att på nytt återförena
hamnarbetarna i deras gamla organisation Hamnarbetarnas Fackförening.

Möten
Sektionen har under året h ållit 7 stycken ordinarie och 4 extra medlemsmöten. Under samma tid har hållits 12 ordinarie och 9 extra styrelsemöten.

Till sist vill styrelsen framföra sitt tack för det förtroende som kommit den
till del. Vi hoppas att medlemmarna även under det kommande verksamhetsåret på alla sätt stödjer sin styrelse.
För styrelsen
Arvid Jansson
ordf.

Tvister
De tvisteförhandlingar som förekommit har i stort sett lösts på ett för medlemmarna tillfredsställande sätt.

....

Ledningen och en del medlemmar av den lokala Göteborgsavdelningen i det
nya förbundet, har efter utbrytninge n fört en hänsynslöst hård medlemsvärvningskampanj, ibland under former som gjor t att våra medlemmar ej orkat
stå emot påtryckningarna, utan mot sin vilja och för att få arbetsro tvingats
lämna vår organisation.

Avtalsfrågor
Trygghetsavtalet prolongerades p å 3 år med en del smärre förändringar och
justeringar.

Allmän översikt
Det gå ngna året torde att framst å som ett av de mest ödesdigra och dystraste
i sektionens historia. Styrelsemedlemmarna Kurt Lundberg, Curt Andersson,
Uno Bohlman, Reine Trygg samt Rune Gustavsson bildade omedelbart efter
det man lämnat sina uppdrag i sektion 1 en lokalavdelning i det nybildade
Svenska Hamnarbetarförbundet. De uteslöts av den anledningen den 17.4
som medlemmar i Transportarbetareförbundet. Deras planer torde ha varit
att värva samtliga hamnarbtare över som medlemmar i det nya förbundet
och därigenom upplösa vår sektion och sedan hela avdelning 2.
Genom att gå ut under parollen solidaritet med de uteslutna Norrländska
hamnarbetarna, vilket tidigare hade föregåtts av en intensiv hetskampanj ,
med en massa lögnaktiga och snedvridna påståenden riktade mot Transportarbetareförbundet och dess ledning, kunde man på så sätt övertala ganska
många att överge vår organisation. Det kan nu emellertid konstateras att
kuppen misslyckades och fick som följd en djup och olycklig splittring bland
Göteborgs h amnarbetare, vilket medfört stora fackliga problem, stridigheter
och olust ute p å arbetsplatserna.
12
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REVISIONSBERÄTTELSE

Sektion 2

För Se kti on 1, avd . 2, Sv. T ransportarbe tarförb .
G bgs Hamn arbetarefackföre ning

..

1 januari 1972-31 december 1972

Sektionens funktionärer och ombud

Sektionens eko nomiska ställning 1 1anuari 1972

TILLGÅNGAR:
Kassa . .... . . . ... .
Banker ...... . . . . .
Aktier & Andelar ..
Summa Kronor

986:29
96.913 :41
1.000 : 0•

SKULDER:
G.H.K Konto
Kapitalbehållning

.

Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot

Summa Kronor

98.899: 70

Summa Kronor

119.655 :75

Summa Kronor

INTÄKTER:

Ombud i avd studieverksamhet: Gust av Anderberg.

G.H.K. Rotemansavdrag
Räntor
Arvode från avd. . .
G.H.K. Anslag ....
Avskrivningar

86.859: 55
4.611 :40
750:25.434: 80
2.000:-

GFAB:s Pensionsanstalt: Ledamot Gustav Anderberg. Suppleant: Gösta Pousard.

Summa Kronor

119.655 :75

Revisorer: Hugo Mellqvist, Allan Björk. Suppleant : Åke Norin.
GFAB: s Företagsnämnd: Gustav Anderberg, Gösta Pousard, Sven Elowson.
Skyddskommitte: Huvudskyddsombud Sven Elowson. Skyddsombud Sune Andersson, Vilhelm Boström, Allan Björk, Carl Carlsson.
Folksam Försäkringar: Gruppföreståndare Bengt Frölund.
Extra Kassan: Förtroendeman Gustav Anderberg. Kassör Bengt Frölund.

Medlemsantal
Sektionens medlemsantal utgjorde vid årets början 49 st av dessa var 9 pensionärer, vid årets slut var antalet 50 st varav 9 pensionärer.

SKULDER:
i.921':44
107.524 : 81
109.446: 25

G.H.K. Konto
Skatteskulder .. . . . .
Kapitalbehållning . .

382 :-1.281 : 107.783: 25

Summa Kronor

109.446: 25

~

•
Gustav Hansson
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Bengt Frölund

Ombud i avdelningsstyrelsen.: Gustav Anderberg. Ersättare: Sven Elowson.

Sektionens ekonomiska ställning 31 december 1972

TILLGÅNGAR:
Kassa
Banker

Gustav Anderberg
Ernst Arvidsson
Sune Andersson
Sven Elowson

A vtalsdelegatio n : Ledamöter Gustav Anderberg, Gösta Pousard. Suppleant:
Ernst Arvidsson .

Resultaträkning för år 1972
3.750:2.239: 65
2.945 :24
18.3i9 : 55
6.531 : 2.605: 80
37.537:50
22.908: 56
7.763 :90
3.789:11.265 : 55

Styrelse: Ordförande
Vice ordförande

2.382 : 96 517 :70

98.899: 70

KOSTNADER:
Arvoden ... ...... .
Rotemanspengar
Diverse . . . . ...... .
Pensionärsresan
Prenumerationer .. .
Administrat. till avd.
Julgåvor . . .. . .. .. .
Julfest . . . .... . ... .
Anslag .. . . . ..... .
Skatter ... . . ... . . .
Överskott ... . .... .

FRIHAM NSARBETARN A
BERÄTTELSE ÖVER VERKSAM HETEN 1972

Gösta Pousard
Revisorer

Nils Molin

Möten
Sektionen har under året hållit 6 medlemsmöten varav 2 extra, styrelsen har
under samma tid sammanträtt 6 gånger.
Avtalet
Årets avtalsuppgörelse blev en fortsättning av 1971 års förhandlingar, vilket
gör att man närmar sig en fullkomlig månadslön. Efter fler a förhandlingar
fick man löst semesterlönsfrågan så att, årets månadslön också blev semesterlönen med ett påslag av 50 öre per semestertimma då man hade svårt att
räkna ut den individuella lönen.
15

Skyddsombudens verksamhetsberättelse för år 1972
Skyddsombud har varit: Allan Björk, Vilhelm Boström, Carl Carlsson, Sune
Andersson samt Sven Elowson.

Företagsnämnden
Under året har företagsnämnden h aft 4 möten där man diskuterat bolagets
och våra problem, när det gällt anskaffning av nytt arbetsma terial, arbets förhållanden, samt anskaffni ng och planering ' av nya skjul, man har också
fram lagt Frihamnsbolagets ekonomiska ställning. Företagsnämndens medlemmar var i oktober med Hamnens Företagsnämnd inbjudna till en studieresa
till Hamburg. Ordföranden har under året 4 gånger varit inbjuden till Hamnens Företagsnämndsmöten.

-1'

.

Referensgruppen
Gruppen har under året hållit 2 möten där ordf Gustav Anderberg deltagit.
Man har diskuterat planering och ändringar av Frihamnens utveckling.

Skyddskommitten
Skyddskommittens arbete redovisas i särskild verksamhetsberättelse.

4 st förhandsmöte har förevarit den 1 mars, 1 juni, 18 september, 4 december samt 3 st sammanträde i G FAB : s skyddskommitte den 13 mars, 28 sep..
tember, 18 december.
Ett 30-tal ärenden har behandlats, protokoll förda och tillgängliga på samtliga personalrum.
Skyddsombuden anser det gångna året varit det mest givande hitintills angående ett gott samarbete och förståelse dels mellan arbetskamrater som arbetsledare i olika grader. Skönt att den tiden tillsynes är förbi då skyddsombud
ansågs vara en kverulant när önskemål eller kr av fram lades om förebyggande
åtgärd mot skada på liv och lem, eller and ra arbetsplatsfrågor.
Oavsett tillgängliga protokoll nämner vi här någr a skyddsfrågor.
Ar 1963 subventionerade Frihamnsbolaget skydd sskor med 5 : - kronor. Några
år senare 12 : - kronor, från år 1972 20 : - kronor. Arbetstagarna kommer
dessutom till en viss del "sko" sig på företagets bekostn ad. Reglerna för detta
kommer att rapporteras på årsmötet den 28 januari 1973.

Slutord
SKYDDET UPPMANAR.
Inom Frihamnen har skyddshjälmen räddat liv och skyddsskor tår, i år. Händer olyckor bara andra? Kan Du tänka, kan även svar på frågan ges. Nå
hur blir det under år 1973? Låt omsorgen bl a för Din fam ilj vara skäl nog
att bära personlig skyddsutrustning. Kollega, ha alltid i minnet "Egen omtanke bästa skydd'', samt omedelbar anmälningsskyldighet föreligger den som
upptäcker bristfällighet i material eller dylikt.

Under det gångna året har en del frå gor som här redovisats blivit lösta ,men
då det återstår en del, hoppas styrelsen att de under 1973 blir lösta.
Styrelsen vill till sist tacka för det gå ngna årets för troende, och tillönskar
den kommande styrelsen ett lika gott samarbete som varit rådande, under
det gångna verksamhetsåret.
SEKTION 2 FRIHAMNSARBETARNA
A styrelsens vägnar
Gustav Anderberg
Ordförande

Förnyad aktivitet att förbudet med tomgångskörning efterlevs, vidare att truckägarna tillser att avgasrörets slut ända är anbringat så att avgasen och besvärande rök elimineras till ett minimum. Om detta har truckfirmorna informerats
genom skrivelse. KAMRATER HJÄLP TILL. Se till att motorerna blir avstängda som icke för tillfället brukas.
GFAB har inköpt en till lokaliteterna utmär kt elektrisk driven dammsugare
under året, därtill utföres med hänsyn till arbetets art en regelbunden städning.

.,.

En av skyddsombuden har delagit i en internat kurs kallad "Arbetslivets Miljöproblem" , anordnad av LO förlagd den 3-16 september på Runöskolan.
Vi vill som avslutning framföra ett tack för visat för troende och inte minst
den goda kamrat anda som varit rådande. I hjälm och skyddsskor önskas ETT
GOTT NYTT AR.
GÖTEBORGS FRIHAMNS SKYDDSKOMMITT:E
Enligt uppdrag
Sven Elowson
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Sektion 4

Folksam
Den 1/9 -72, ändrades dåvarande försäkringsform att dagsersättningen bortföll och att skador med nedsatt arbetsförmåga prioriterades. Tyvärr visades
det sig att ett flertal medlemmar ej ville omfattas av försäkringen, vilket vi
beklagar med hänsyn till såväl den enskilde medlemmen som hans familj.
Det bör stå klart för varje medlem, även godsräknarna att landets farligaste
yrke är hamnarbetet. Vi manar därför att sluta upp om vår kollektiva försäkring.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ·ÅR 1972
Styrelsen för Göteborgs Godsräknareförening sektion 4 av Sv. Transportarbetareförbundet, avd. 2, avger härmed följande verksamhetsberättelse för år
1972.

Funktionärer och ombud under år 1972
Styrelse: Ordförande

'"

Einar Andreasson

Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare

Per Häggroth
Elon Isberg
Arvid Andersson

Kassör

Nils Maltesjö

Styrelsernppleanter som även är revisorer i kamratkassan:
Knut Königsson.

Tvister
En sedan många år återkommande fråga är Stuveriernas beställning av tillfällig arbetskraft som ej går genom Hamnarbetskontoret. Det bör ligga i båda
parters intressen att få ett slut på detta tillstånd, vi skall göra allt för att det
skall ske inom det kommande året.
Karl Lembert,

Kamratkassan
Som styrelse och revisorer har samma verkat som i Sektionsstyrelsen.

Underhandlingskommitte: Einar Andreasson, Per Häggroth .
Ledamot i kommitten för arbetarskydd: Einar Andreasson.

Ekonomi och anslag

Ledamot i f öretagsnämnd: Einar Andreasson. Suppleant: Per H äggroth.

Kamratkassans ekonomi får betraktas som tillfredsställande trots de ökade
anslagen till sjuka och pensionärer som inneburit att vi under verksamhetsåret utbetalat 11.460 :kr, detta utöver uppvaktningar vid högtidsdagar.
Även detta år har vi erhållit anslag av Göteborgs H am narbetskontor till vår
verksamhet, för vilket vi uttalar ett varmt tack.

Ombud i avdelningsstyrelsen: Einar Andreasson. Suppleant: Per Häggroth.
SkyddsombTtd: Einar Andreasson, Arvid Andersson, Oscar Linderoth, Lars
Lind bom.

Medlemsantalet

Slutord

Vid årets ingång var medlemsantalet 120 varav 43 pensionärer. Vid årets slut
var medlemsantalet 111 varav 41 pensionärer. Under året har 3 medlemmar
av lidit. Tyvärr har 7 medlemmar lämna t vår sektion, vi hoppas de inser sitt
misstag och önskar dem åter välkomna i vår organisation.

Styrelsen beklagar den splittring som uppstått inom vår organisation, och uttalar den förhoppning att vi alla skall medverka till en slagkraftig organisation inom ramen för vår 75 -åriga fackliga verksamhet. Det är av yttersta vikt
att medlemmarna besöker mötena och ger sin mening tillkänna, för att ernå
en slagkraftig organisation.
Styrelsen vill till sist tacka för det gångna årec, och uttrycker en förhoppning
om ett lyckosamt 1973.

Sammanträden
Under verksamhetsåret har hållits 4 medlemsmöten, och under samma tid h ar
styrelsen hållit 7 protokollförda möten.

A styrelsens vägnar
Einar Andreasson
Ordförande

Arbetstillgången
Bortsett fr ån tillfälliga svackor får arbetstillgången för godsräknarna betraktas
som god. Tyvärr föreligger planer på att flytta ut alltmer av godsha nteringen
till terminalerna, vilket för många medlemmar medför större svårigheter att
komma till och från arbetsplatserna. Vi hoppas att såväl H amnmyndigheterna
som Hanmnarbetskontoret och Stuverierna mera beaktar våra önskemål, att
innerhamnen ej ytterligare beskärs.
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REVIS IONSBERÄTTELSE

Sektion 6

För Göteborgs Godsräknares Kamratkassa år 1972

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 1972

INTÄKTER-:
Ingående saldo den 1/ 1 1972 ...... .. . . . . .. .. ... .. . . . . .... . . .
Utdebiteringar under år 1972 . . . .. . . .. . . . ...... . ...... . . .. .".
Gåva av Göteborgs H amnarbetskontor . .. ........... . .... . . . .

5.908 :49
7.149: 51
2.000:-

Kr.

15.058 : -

Styrelse: Ordförande
~

Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
K assör

UTGIFTER :
Sjukhjälp ..... . . . . . .. . . . . . .......... . . . . .. .. . ......... .. . .
Gåvor . . . . . . . .. . ... .... . ... . .... ... . . . .... · · · . . .. .. . · . · · · ·
Arvoden . . ............ . . . . ... . .. . ...... . . . .. .... . . . . . . . . . .
Utgifter i samband med medlemsmöten .. . .. .... ............ .
Kr ansar ....... . . ...... . . .. . . ... . . . ..... . . . .. ............ .
Blommor . . .. . . ....... . . ...... . ... .. .. . . . . .. . . ... . . . . . .. . .
Porto .......... . ..... ..... . ...... . ... . . ..... . . .... . . . ... .
Kapital konto .. . . .... . .. . . .. . . .... .... . .... . ............ . .

2.550:9.360:1.550:556:70
380:142:5 0
225:40
293:40

Kr.

15.058 : -

Underhandlingskommitte: Valle Wahlqvist och Folke Carlsson.
Ombud i avdelningsstyrelsen : V alle W ahlqvist, Ingvar Berg.
Skyddsombud: Valle W ahlqvist, Folke Carlsson, Ingvar Berg och Kurt H immelman.
V ppbördsmän: Tage Samuelsson, Folke Wetterstrand, Lars Nyström, Ingvar
Berg.
Revisorer : Kurt Himmelman och Tage Samuelsson.
Fanbärare: T age Karlsson och Nils Rånge.
Studierådet: Folke Carlsson.

Det bör observeras att ingående saldo ej stämmer med utgående saldo 1971.
Anledningen till detta är att räkenskapsåret tidigare avslutades den 30/11,
det finns alltså både intäkter och utgifter under dec -72, som ej kommit
med i denn a sammanställning av räkenskaperna. Allt är dock godkänt och
kontrollerat av våra revisorer.
Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla intäkter och
kostnader med verifikationer styrkta san.t kassa, bankbok och kontoutdrag
blivit för oss uppvisade, få vi föreslå full och tacksam ansvarsfrihet för den
tid revisionen omfattar.
Kn.ut Königrson

V alle W ahlqvist
Ingva r Berg
Nils Rånge
Erik W ahlström
Folke Carlsson

Möten
Sektionen h ar under det gångna året hållit 4 ordinarie möten. Styrelsen h ar
under samma tid hållit 5 protokollförda möten.
Medlemsantal
Antalet medlemmar var vid årets början 65 st och vid årets slut 58 stycken.
Arbetstillgången
Arbetstillgången har under det gå ngna året varit något sämre p å grund av
rationalisering varvid en del medlemmar har friställts på vissa firmor.

Karl Lembert

Revisorer
f

•

Avtalsfrågan
De centrala förhandlingarna som fö rdes mellan HAO och Transportarbet areförbundet resulterade i en uppgörelse som gav medlemmarna en löneökning
från den 1/3 med 29 kronor i veckan.
Slutord
Styrelsen vill som avslutning på denna årsberättelse ta cka medlemmarna för
visat för troende under det gå ngna året.

A styrelsens vägnar
V alle 1Vahlqvist
Ordförande
20
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Sektion 7

Revisionsberättelse över Rotemanskassan för år 1972

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AR 1972
Styrelsen för Speditions- & Spannmålsarbetarnas fackförening, sektion 7 av
Transport av d. 2 får härmed avgiva sin verksamhetsberättelse för år 1972.
Styrelse: Ordföra nde
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot

Carl Rånge
Leif Söderberg
Holger Lemsjö
Göst:i. H olmberg
Axel Magnusson

KASSASTÄLLNING 1/1 1972 :
:•.."' "
Innestående i bank .... . . . ...... . . .. ..... . ..... -....... . .... .
Kontant i kassan .... ..... . .. . .. . ........ . . .... ........... .

8.770:95
590:92

Summa kroppr

9.361: 87

~

Ombud i avdelningsstyrelseii: Carl Rånge. Suppleant Gösta H olmberg.
Ombud i avdelningsstyrelsens förhandl ingskomrnitte: Carl Rånge. Suppleant
Gösta Halmberg.
Ombud i avdelningens avtals kommitt: Carl Rånge och Gösta Holmberg.
Underhandlingskommitteer för sektionen spedition: Gösta H olmberg och Holger Lems ju, spannmål: Carl Rånge och Axel Magnusson.
R otemans kassan: Carl Rånge har handhaft förvaltningen av sektionens rotmans kassa.
R evisorer har varit : Per Jan sso n och Oskar Aberg.
Ombud i skyddskommitten: C;ul Rånge. Suppleant Gösta Holmberg.
Skyddsombud: Carl Rånge, Leif Söderberg, Gösta H olmberg, Bo Käll och Axel
Magnusson.
Fanbärare spedition: Gösta H olmberg. Suppleant Bo Käll, spannmål : Erik

Wennerberg. Suppleant Leif Söderberg.
Som kontaktombud valdes Leif Söderberg.
Verksamhet
Sektionen har under 1972 h aft 4 möten och lika många styrelsesammanträden.
Sektionen har anordnat en tra ditionell fest för sina pensionärer och utdelat
en julgåva till desamma .
Då vår ekonomi fortlöpande blivit allt sämre, på grund av minskat antal arbetstimmar och medlemsantal, har vi anhållit att få vår sektion sammanslagen med sektion 1 (stuveri och trucksektionen) vilket bifallits.
Slutord
Detta är alltså sektion 7 sista årsmöte och får styrelsen framföra sitt tack
till medlemmarna för visat förtroende under hela den tid vi varit verksamma,
och hoppas att vi skall finna oss tillrätta i den nya sektionen och även där
verka för allas vårt framtida bästa.

i :, ..

INKOMSTER :
Saldo från 1971
Från GHK rotemanspengar spedition . . . . .
. . .... . . .. . .
Från GHK rotemanspengar spannmål .. . ... .. . . ........ .. ... .
Extra fackföreningsavgifter . . .... .. .... . . . . . . .. ... ".' .... . .. . .
Uttaget ur bank .......... Y'.' . ....... . .... . ........... . .. . .
Anslag från Göteborgs Hamnarbetskontor ...... . .... . ....... .
Anslag från Avdelningen . .. -. ·..... . ...... ..... . . .. . . ... . , . .. .
Bidrag från sektion 1 ...... .·. . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .
Ränta Postsparbanken .. ,..... ... .. . .. . . ..... .. . . .... .. . .. .. .. . . -·
Summa kronor

590:92
1.799 :80
383:83
1.280 : 2.650 : 1.500: 750:400:8:-

--

9.362: 55

-

UTGIFTER:
Insatt i bank
Ränta insatt i bank ..... ... . ... . .... . . . .. .. . ...... ... . . . .. .
Fest för sektionens pensionärer .......... ... ... . .... . . . ... .. .
Julgåva till sektionens pensionärer ............ .. . ... . . .... . . .
Anslag och arvode n ....... . ... . .. . .. . . ....... . ... . .. .. . ... .
Återbetalda fackföre ningsavgifter ... . . .... . .... .. . . . ... . . . .. .
D iverse (även uppvaktningar) ... .... .... ..... .. .... . .. .... .
Saldo till 1973 ...... . . . ... .. ..... . ... . .... .. . . . .......... .

2.40G ,-;--;
8:2.157 :01
1.360:2.200 : 25:80
964 :90
246:84

Summa kronor

9.362 : 55

Innestående Kreditbanken ..... .. . .... . ....... . ..... . ... . . . .
Innestående Postsparbanken ......... . .. .. ... . .......... . ... .
Kontant i kassan . . ..... ... . . . . ... . . .. ........... . . . . .. . .. .

7.329 :95
1.208 : 246:84

Summa kronor

8.77 5: 79

KASSASTÄLLNING 31/12 1972:

Revisorernas utlåtande

Som vi fu nnit räkenskaperna med ord ning, och reda förda, alla inkomster
och utgifter med verifikationer styrkta, kassa och värdehandlingar •för oss
uppvisade, få vi fö reslå tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Göteborg den 1 6januari 1973

A styrelsens vägnar
Carl R ånge
Ordförande
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Oskar Aberg

Per Janss on

Revisorer
23
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Broströms servicegrupp år 1972

Styrelse: Ordfö rande
Sekreterare
t
Vice sekrete rare
Suppleant

Nils H ägglund
-:.
Helge H olmström
Gösta Corne liusson
Lars-Göran Andersson

Representant i avdelningsstyrelsen: Nils H ägglund. Suppleant Gösta Corneliusson.
Förhandlingsdelegat: Nils H ägglund. Suppleant': ·H elge H olmström.
Sk yddsomb ud: Lars-Göran Andersson, Nils Hägglund.
Möten

Under året har styrelsen haft 4 sammanträden och hållit 3 gruppmöten.
Medlemsantal

Antal medlemmar 18 st.

:-·

Slutord
_ -~"?Styrelsen vill till sist tacka medlemmarn a för vis.at'-:lör-troende under det
gångna året.

A styrelsens vägnar
N ils H ägglund

TRYCKERI AB F RA ~ .l.T GBG

