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Kollektivaftal.
Emellan arhetsgifvare inom Stufverihranchen i Göteborg och
G'ötehorgs StufveriarhetarefacHförening har denna dag träffats
följ ande aftal:

Aftalets omfattning.
§. I.
Under d en tid, detta af tal gäller, skola här bifogade allmänna bes tämm els er för arbetet i Göteborgs hamn oförändrad e tillämpas för ofvanstående fackförenings medlemmar.

Aftalets giltighet.
§ 2.
Detta aftal gäller från och med denna dag till och med
elen r oktober 1911, då det upphör, om, det från någondera
sidan uppsagts sen ast 3 månader dessförinnan. Har sådan
uppsägning icke skett, är aftalet förlängdt på ytterligare ett
år med enahanda uppsägning o. s. v. allt framgent.
Sådan uppsägning skall, för att anses giltig, ske skriftligen
och af fackföreningen lämnas till Sverige s Redareförenings
V es tra Krets.

Arbetskårens indelning.
§ 3.
Hos resp. arbetsgifvare ans tällde arbetare äro dels ordinarie, d els extra. Den s ammanlagda ordinarie arbetsstyrkan
skall bestå af 700 man under de sex första månaderna,
hvarefter detta antal skall, i den mån erfarenheten så angifver, ökas upp till 800 man.
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Strejk blockad etc.

Af detta aftal äro två exem plar upprättad e och underskrifna, af hvilka ett innehafv es af styrelsen för Vestra Kretsen af Sveriges Redareförening och det andra af Gö teborgs
Stufveriarbetarefackförenings styrels e.

§ 4·
Fackföreningen förbind er sig att under elen tid, detta aftal
är gällande, icke vidtaga vare sig strejk, blo ckad, bojkott
eller arbetsne dläggelse af annat slag mot viss eller vissa
trafikanter, fartyg, gods, loss nings-, lastnings- ell er transportmedel. Skulle sådan åtgärd dock vi?tagas, äga arb etsgifvarne rätt anse detta aftal därigenom af fackföreningen brutet.

§ 5.
Som brott mot det ta aftal må icke anses lockout, so m vidtages på grund af påbud af vederbörande arbetsgifvareo rganisation; ej häll er må sti som brott mot detta af tal anses af
fa ckföreningens medlemmar efter påbud af den organisa tion,
so m fa ckföreningen tillhör, företagen strej k, hvilken icke
strider mot stadgandet i föregående paragra f. Genom vidtagande af dylik lockout eller strejk blir detta aftal till alla
delar upphäft, om motparten så påfordrar. Sådant påbud
från hufvudorganisation skall för att vara giltigt före vidtagandet af däri omförmälda åtgärd skriftli gen meddelas, beträffande lockout till fackförenin gen och beträffande strejk
till Vestra Kretsen af Sveriges Redareförening och Södra
Sveriges Stufvareförbund.

Gö teborg den

No vember 1908.
(U nd er5krifter)

r

Meningsskiljaktigheter.
§ 6.
Meningsskiljaktigheter mellan parterna rö rand e i detta aftal
öfverenskomna bestämmel se r få ick e föranleda till nå got som
hälst störande ingrepp i arbetets gång, såsom strejk, blockad,
bojkott, lockout ell er dylikt, utan skall därom först förhandlas
mellan parterna själfva, och därefte r , om enig het ej uppnåtts,
mellan parternas organisationer.
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arbete med 65 öre. Lösa timmar betalas med motsvarande timpänning. Påbörjad halftimme betalas med en balftimrncs ersättning. - Vid hel dags arbete om 9 1/2 timmar
e rh åller h va1j e arb etare ett tillägg af 25 öre, så att betalning
för full da g utgår med 5 kr.

BESTÄMMELSER
angående arbetstid och atlöning samt ordningsregler för
stufveriarbetare i Göteborg.

Arbetstid.
§

I.

Ordinarie a rb etsdagar äro alla söckenclagar med undantag
af 1 Maj samt hälgclagsaftnarna för e påsk, pingst, mid so mmar, jul och nyår, då ordin arie arb etstiden slutar kl. 12
middag.

§

2.

O rdinarie arbetstiden ät från kl. 7 f.m.- 6 e. m. , med frukostra st fr å n kl. 9- 1/2 10 f.m . samt middagsrast från kl.
r - 2 e.m .

§ 3·
Arbete på öfvertid räknas från kl. 6 e .m .-8 e.m., från
kl. 6-7 f.m. samt å middagsrast. Nattarbete räknas från
kl. 8 e. m.-6 f. m. Då arbete äger rum mellan kl. 6- 12
e.m. hålles rast mellan kl. 6- 1/2 7 e .m., men arb etas efter
kl. 12 midnatt skall rast hållas mellan kl. 6 - 8 e.m . Vid
nattarbete hålles rast mell an 12 - 1/2 I f.m. men få arbetarne
därunder ej aflägsna sig fr ån fartyge t. Under middags rast
arbetas icke utom i trän g ande fall, såsom då fartyget är nära
färd igt, skall förhalas eller afgå samma d ag.
Såvidt det är möjligt bör samme man ej arbeta både full
dag och natt och bör ingen tillåtas arbeta mer ä n 24 timmar
i följd.

Arbetslön.
§ 4.
A rbetslönen utgår efter viss timpännin g, dock med rättigh et för r esp. arbetsgifvare och arb etstagare att sins emellan
uppgöra om ackordspris eller fast aflöning för viss tid.

§ 5.
Timpänningen utgår under ordinarie arb etstid om dagen
med 50 öre, under öfvertid med 60 öre och under natt-
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§ 6.
För arbete å sön- och hälgdagar, mellan kl. 6 -8 e.m. å
dagar före sön- och hälgdagar, före ordinarie arbetstidens
början å dagar efter sön- och h älgdagar sa mt efter kl. 12
midd. å de i § I omfö rrn älda dagar betalas 1 kr. pr timma .
För arb ete mellan kl. 6 e.m.-8 e.m. å dagar före sön- och
hälgdagar å reg uliera fartyg betalas e ft er öfverenskommelse
emellan arb etsgifvare och arbetare, dock ej högre än r kr.
pr timme.
§ 7·
Enda st från fartyg, som li gga vid kaj, må arb etare a flägsn a
sig und er frukostrasten; eljest intages medförd frukost ombord.
§ 8.
Arbe tare, som a flöna s efter timpänning erhåller denna af
förmann en hvarje afton och morgo n eller tidigare om arbetet
dessförinnan afslutats. Vid ackordsarbete erhåller hva1je
arbetare Kr. 4. pr dag samt återstoden sen as t 3 dagar
efter det arb etet slutförts, såvid a ej annan öfverenskommels e
träffat s.

l
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§ 9·
Ligger far tyge t förtöjdt i bojarne och äro arbctarn e utta gna
men arbetet af en eller annan af arbetarne oberoende anledning ej påbörjas, utan arbetarne få återvända i land, erlägges betalning för full timme.
§ 10.
Därest lossning af parti om minst 50 tons i samma rum
af glaubersalt, s vafvel eller pulvriserad soda löst i rumm et
sker efter timlön, utgår denna med 60 öre fö r lossning unde r
dagen och 7 5 öre för lossnin g under natten och öfvertid.
Benmjöl löst eller i säckar betalas efter 75 öre pr timma om
dagen och 1 krona pr timma om natten och öfvertidsarbete.
Beck löst i rummet betalas efter särskild öfverenskommelse.
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§ q.
Fördelning af arb etstillfällena mellan arbetarne samt ans kaffand et af arbetskraft sker genom af arbetsgifvarne upprättadt arbetskontor, som före s tås af en ombudsman hvilken
jämte öfrig eventu ell behöflig p er;sonal tillsättes och aflönas
af arb etsgifvarne.
Ho s detta arbetskontor ba d e arbetare, som där inskrifvas,
att skriftligen åtaga sig arbete på i dessa bestämmelser fasts tällda villkor.

Olycksfall.
§

l I.

Arbetarn e skola olycksfall sförsäkra s enligt följande grund er:
1) Vid dödsfall utbetalas:
Lifränta enligt lag, nämligen till änka 120 kr. och till
barn 60 kr. för hvarje intill fyllda 15 år, dock högst 300
kronor till sammans pr år; därjämte begrafningshjälp med
I ,ooo kronor vare sig den döde varit gift eller ogift.
Lifräntorna börja omedelbart efter dödsfallet och inlö sas dessa
i Riksförsäkrings anstalten.
2) Vid invaliditet utbetalas:
Lifräntor enligt lag, och skola äfven dessa inlösas i R iksförsäkringsan stalten, då läkare konstaterat skadans art.
·
3) Vid öfvergående skada utbetalas:
Dagsersättning med 2 kr. pr dag fr. o. m. 4:d e t. o. m.
18o:de dagen och därefter enligt lag.
4) Läkarebetyg betalas af arbetsgifvarne.

Arbetets fördelning.
§

12.

Med iakttagande af d essa bes tämmels er i öfrigt äger arb etsgifvaren rält att leda och förd ela arb etet, att fritt antaga eller
afskeda arbetare och att begagna arbetare oafsedt om de ss a
ära organiserade eller ej.
Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt.
A nse arbetarne alt afskedande ägt rum under omständighete r, som kunna tolkas som angrepp på för eningsrätten,
äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation vidta g a åtgärder för vinnand e af rättelse.

§ 13.
De hos r esp. arb etsgifvare anställda arbetarne ära dels
ordinarie dels extra.
Inom d en ordinarie arb etsstyrkan skall arbetet fördelas
mellan arb etarne rättvisast möjligt så att enhvar af dem i
mån af tillgång beredes tillfälle till jämnt och lika inbringande
arbete och sålunda arbetare med lika duglighet och flit i
möjligaste mån erhålla jämngod förtjänst.
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§ 15.
Vid behof af arbetskraft sk all vederbörand e arb etsgifvare
hän vända sig till arbetskontoret, hvar vid arbetsgifvaren ell er
hans ombud i samråd med ombudsmannen utväljer de arbetare,
som han behöfv er.
Öfver sålund a uttagen arbetskraft förer arbetskontoret noggrann förteckning, utvisande del s hvilka arbetare, som blifvit
uttagna, och dels efter upp g ift från arbetsgifvaren hvilka
arbetsförtjän ster, som åtnjutits.
§ 16.
Uttagning af arbetskraft sker vid en eller flera för hamnen s
olika delar centralt belägna uttagnin gsplats er, allt efter so m
arbetskontoret efter vunnen erfarenhet framd eles kan fi nn a
lämplig t bestämma. För erh ållande af tillgängligt arb ete böra
arb etarne vara till städes vid uttagningsplatserna i god tid
före arbetstidernas början på mor gon en, vid frukost-, middagsoch kväll sraster såsom i §§ 2 och 3 be stämm es . Dock må
arbetare uttagas på andra tid er om så påfordras.

Ordningsregler.
§ 17.
D et åligger hvarje arbetare att punktligt infinna sig å af
arbetsgifvaren eller han s förman anvisad plats och förutb estämd tid.
Arbetare må ick e und er n ågra omständigheter aflägsna sig
från arbetet utan förman s tillåtels e.
Uppträd er arbetare onyktert, i ord eller handling förfö rd elar
förman, befäl eller besättnin g ombord, kamrater ell er andra,
afslutar arbetet utan tillstånd eller :vägrar åtlyda förmannens
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för eskrifter, skall förmannen genast skilja honom från arb ete t
sa mt därom göra anmälan till arbetskontoret.
Så kalladt spel får ej under några omständigheter eller
under någon form ifrågakomma, ej häller må spirituosa medföras ombord.
Arbetare må icke vägra arb eta tillsammans med arb e tare
tillhörand e annan org anisation än d eras egen eller stående
h elt utanför sådan.
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