tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbuodet avd.4,
Göteborg den 1/ 12-97.

ärvarande:

I fan s K.indgren
Jan Annerback
Göran Karlsson
Peter Annerback
l lardy Simonsson
Bengt Norberg
Dan Gustavsson
Hans Eriksson
Frank Lund
Mats Börjesson
Rolf Johansson
11

Mötets öppnande:

Hans kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välko1m1a.
2/

Dagordningen:

Dagordningen föredrogs och godkändes.
3/

Föregående protokoll:

Föregående protokoll upplästes och godkände ....
41

Rapporter:

4a/

Skandjahamnen bar utökats med tolv man, de flesta är blixt,
de har fastanstäl lts.

4b/

Två arbetskamrater har blivet varslade med uppsägning, anledningen
är alkoholproblem. En av de varslade gick att rädda från uppsägning,
han var en våra medlemmar.

4c/

Den 8/ J 1-97 hade vi ett blixtmöte i Sannegården, mötet var
välbesökt. Anledningen var bla. att informera om de nya
A-kasseregJerna, nya stämplingsregler m.m.

4d/

Hans Kindgren rapporterade att bolaget fimderar på att erbjuda
amtliga anställda över 60 år avtalspension.

4e/

På Förbundsstyrelsemötet i Fredags bestämdes nästa års budgett.
Den 17/ 12-97 kommer VU att ha ett möte med Stuvarförbundet,
nästa års avta] kommer att diskuteras.

tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbuodet avd.4,
Göteborg den l/ 12-97.
Fortsättning rapporter:
4f/

Mats Börjesson, Göran Karlsson samt Jan Annerback var på ett
möte som avdelningen i Hälsingborg arrangerat. Harnnarbetare från
verige samt Danmark var närvarande.
AnJedningen till mötet var att diskutera varandras erfarenheter och
arbetsvill kor.
Två hamnarbetare från Transport var med, orsaken till detta var att
hamnarbetama från Köpc11ham11 krävde detta.

4g/

Den 12/ 12-97 tackades några nyblivna pensionärer av på krogen
Port Artur.
Med anledning av denna rapport kom frågan upp angående
julblomma till långtidsjuka arbetskamrater, styrelsen var enig om att
samtl iga långtidssjuka skall ha en julblomma personligen
överlämnad .

4h/

Bengt Norberg påpekade att vid en ev. avtalspensionering skaJI om
möjligt blixt fastanställas, övriga var av samma uppfattning.

4i/

Dan Gustavsson rapporterade att den nybildade skyddsgruppen i
Frihamnen ser över hela skyddssituationen i Frihamnen, inte minst
på Elk. För närvarande arbetar man fram nya körvägar.

4j/

Vissa arbetsledare i Frihamnen har en tråkig attityd tiJJ blixten, Lena
Larsson har diskuterat med samtliga arbetsledare i denna fråga,
förhoppningsvis kommer attityden att förändras till det bättre.

4k/

Sen en tid tillbaka har det varit för lite folk uttaget till bananbåten,
resulJtatet blev att rasterna drog ut på tiden och problemet I.öste~.

4l/

Mats Börjesson rapporterade att drifuådsmöten kommer att avhåJ la
regelbundet i fortsättn ingen, fartyysteam och landpersonal skall ha
gemensamma möten.

4m/

Rolf Johansson rapporterade från senaste klädkommittemötet, där
beslutades bla. att kommitten rekomenderar bolaget att införa
arbetskläder med god synbarhet (typ gatukontoret och
renhållningsverket).

tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd.4,
Göteborg den 1/12-97.
Fortsättning rapporter:
4n/

Bengt Norberg rapporterade att blixten gått miste om en hel del
inställelsepengar under de senaste åren, detta är nu på väg att
regleras.

51
Sa/

Skrivelser:
Från Hälsingborgsavdelningen, inbjudan till ett möte i Hälsingborg.

Sb/

Ett teatersällskap vi ll att vi stödjer dem genom att gå in som
sponsorer. Skri velsen läggs till handJingarna.

Se/

Cirkulär nr. 18 angående en kranvajer som gick av i Holmsun
hamn.

61

Nomineringar inför l998:års val:
Samtliga var överens om att ha hamndelsval även i år.
Nomineringsval blir det på mötet i Januari

7I

Avsl utning:
I lans J(jndgren tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justerat:
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Hans Kindgren

