Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen

Stockholm 0310 S

Närvarande: Från avd.I: Tommy Andersson, Anders Forsström, Jan-Erik Sj>grm. l'm
avd.4: Hans Kindgren, Kenny 1'.aclsson. Från avd.6: Jan Svensson, Peta Shaw. Frålla\ld.2 :
Lennart Beije, Paul C. Från avd.3-0: Batil Bruhn, Lennart Ljung. Från avd. 78: ~ Stahre;
Kjell Erik Berglund. Från Förbundet: Björn A. Borg.

1. Mötet öppnades om <lagol-dningen godkändes efter justering_

2. Val av presidium.
Till ordförande att leda mötet valdes Björn Borg.
Till sekreterare valdes Kenny Karlsson.
Till justeringsmäa utsågs Hans Kindgren och Jörgen StahTe.

3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill)
4. Bokslutet godkändes (se bil.2)

5. Revisorernas berittdse föredrogs och ansvarsfrihet gavs fölr tidea (st
bil.3)

6. Södra Distriktets existens? Här diskuterades hur vi skall föJhålla oss framtiden. Att lägga ned S.D. skulle medföra en del problem. ·.a..
fördelning av befintliga medel då en del avd. inte betalat in avg. ..tasenare år. S.D. ihar inte heller samma förutsättningar som ND. dälgodsslag och trafik är likartad mellan hamnarna. Efter disJrussioa: ~ 4et
bara ett rorslag om att lägga verksamheten vilande. Detta skulle oclså
underlätta för en återstart av S.D.
Beslutades: Att Södra Distriktet läggs vilande.
Att Förbundet förvaltar Distriktets medel.
Att Medlemsavgifter för 2002 återbetalas.
Att Förbundsrevisorema reviderar för Distriktet.
Att Björn Borg och Berit Schön var för sig blir f111Datecimwe ror
Södra Distriktet under tiden Distriktet ligger vilande.
7. Rapporter.
Det rapporterades ftån den stora demonstrationen i Rotterdam där IOOO
Hamnarbetare iklädda arbetskläder demonstrerade mot Hamndirebi~et.
Vårt förbund rq.-esenterades där av folk från Helsingborg och~·.
Direktivet är au inne i sin slutfas och förlikningskommitten har ett
förslag där: Egen.hantering endast f'ar ske m d ombordanställda och där
medlemsstatema kan ställa villkor om anstä ·ngsförbållanden,
utbildning m.m. Lotsning ingår men medie sstatema kan införa speriella
regler med hänvisning till miljöaspekter. Til stånd för leverantörer av

I

harnntjänster fordrar vissa kriterier om professionalism, utbildad
personal, likviditet m.m. Rättvis konkurrens hatnnar emellan med bl.a.
''öppen bokföring". Nu skall parlamentet och ministerrådet rösta om
förslaget och båda skall antaga det som det ser ut eller så faller det.
Med lärdom av arbetet med Hamndirektivet bör vi i framtiden lära oss
och vara uppmärksamma på alla direktiv och regler som kommer från EU
och som kan komma att påverka oss som hamnarbetare. Det kommer
med all sannolikhet att bli en del då fler och fler beslut läggs på EU-nivå.
Det uppmanades att går in på Förbundets hemsida och via Arbetsmiljö
länka sig vidare för att lära om anvisningar och regler. Vi har varit
remissinstans då det gäller ny lagstiftning vid lastsäkring. Förslag om
högre böter vid bristande lastsäkring (dessa har tidigare varit löjligt låga).
Föraren av ett fordon med undermålig lastsäkring är även själv utsatt för
arbetsmiljöproblem vilket tidigare dåligt uppmärksammats.
8. Avslutning.
Ordroranden tackade mötet för visat intresse och avslutade mötet.
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Verks

hetsberittelse för 2003.

Styrelsen för södra distri t av svenska hamnarbetarförbundet ar för
verksamhetsåret :för 200 - 003 avge följande berättelse.

Styrelsen har under året
Bertil Bruhn
Jan Svensson
Anders Forsström
Hans-EnK Fagerdahl
PeterShaw

ft :följande sammansättning:
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Avd.30. Ma
Avd.6. Hels
Avd.5. Norr öping
A vd.6. Hels gborg

Revisorer
Staffan Nilsson
Bertil Karlsson

A vd.6. Hel · gborg
A vd.6. Hel ingborg

~ötesverksa111het

Under verksamhetsåret ar distriktet haft ett möte, detta var årsmötet i
Helsingborg som hölls i ·uni. De som deltog, förrutom styrelsen, var
sex ombud från fem avd lningar. Inbjuden var Björn A Borg, vårt
förbundsordf'örande.
Styrelsen har under ver samhetsåret haft ett möte.
På grund av att verks
eten tydligen har avstannat och det inte har
hänt något nytt angåend södra distriktets vara eller inte vara måste vi
komma fram till ett besl t huruvida vi skall foJtsätta verksamheten på
något annat sätt eller 1·· a en motion till kongressen.

Medlemsantalet
1 södra distriktet har medlemsantalet minskat något, från 1100 till
1055 på tolv avdelningar.

Distriktets ekonomi
Beträffande distriktets ekonomi hänvisas till kassörens resultat och
balansräkning samt revisionsberättelse.

Slutord

ror

Styrelsen tackar
visat förtroende och önskar den nya styrelsen
framgång i sitt kommande arbete lor medlemmarnas och vårt :förbunds
gemensamma bästa.

Malmö i september 2003-09-23
Bertil Bruhn

Jan Svensson

'~b2
Anders Forsström

Han~Erik

Fagerda1

Peter Shaw

Svenska Hamnarbetarförbundet
Södra Distriktet

Resuhatrikning för 2002

latäkter:

Ränta

800:2575 :400:41:11

Summa intäkter

3816:11

Medlemsavgifter

Oxelösund avd.12
Helsingborg avd. 6
Västerås avd. 78

Kostnader
Postgiroavgifter
Årsmöte
Reseersättning
Summa kostnader

325:5974:50
776:7075:-

•

Svenska Hamnarbetarförbundet

Sida 1av1

Svenska Hamnarbetarförbundet
Södra Distriktet

Revisionsberättelse för 2002
Intäkter

2002

4t :11
3316:11

Summa
Kostnader

Postgiro
Årsmöte/Rev.
Reseers.
Arv. N .D
Årets förlust/vinst

Summa kostnader

2001
25550:26:86
25576:86

1ns:-

Medlemsavgifter
Ränta

325:13383:50
2164:750:8954:36
25576:86

325:5974:50
776:-3259:39
3816:11

Distriktets ekonomiska ställning den 31/12 2002
Tillgångar

Innestående på P-G
Kontant kassa

Summa tillgångar
Skulder

Kont.kassa 31/12-01
Postgiro
Årets förl/vinst

Summa

23078:12
3079:50
26157:62

28586:51
830:50
29417:01

830:50
28586:51
-3259:39
26157::62

1626:50
18836: 15
8954:36
29417:01

Då vi har funnit räkenskaperna med reda och ordning förda och uppgifter med Verifikationer
styrkta samt saldobesked har för oss uppvisats f°ar vi föreslå 06l:i : · ! ~ ( c ,::... h
Tacksam ansvarsfrihet for den tid revisionen @Infattar.
Helsingborg den 2003-10-15
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Revisor
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Bertil Karlsson
Revisor
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