Styrelsemöte i Svenska Ha mnarbetarforbun det Avd. 4,
Göteborg den 22/2-99, Sann egård en.
1/ Närvarand e:

Hans Kindgren
Frank Andren
Henrik Johansson
Göran Bryntesson
Kenny Karlsson
Lars Olof Thresson
Peter Annerback
Bengt Norberg

Frank Lund
D an Gustavsson
H ardy Simonsson
Mats Börjesson
Rolf Johansson

21 Mötets öppna nde:

Ordförand e Hans Kindgren öppnade medlems mötet.
Dagordningen fö redrogs och godkändes.
Föregående proto ko ll upplästes och godkändes.

3/ Ra pporter:
AJ Omorganisation
Älvsborg sbamnen

E n o morgan isation är på gång i ÄJvsborgshamnen.
Fr.o. m. 990901 blir Lena H olmsten sektionschef över Stora-tenninalen,
dessutom blir hon vice hamnchef, i samband med detta blir Anders Töpel
produktionsledare (arbetsledare) i Stora-verksamheten.
Lars Jönsson blir tillförordnad hamn chef i F rihamn en från 990901 fram
till årets slut.

Bl Ej kv ittnin gsrätt
v id sjukdom

Bolaget vill (ska ll) förändra kvittningsreglerna när det gäll er vård av sjukt
barn samt sjukskri vning, de vill helt enkelt ta bort kvittning av ö-tid
vid dessa till fä ll en.
Detta har di skuterats i vår styrel se vid ett fl ertal tillfällen, vår uppfattning
är och har varit att det inte känns riktigt rätt moral iskt med kvittning vid
dessa til lfäJlen.
Vår uppfattning har diskuterats på ett av våra medl ems möte, mötet hade
sa mma uppfattning som styrelsen i frågan .
GHAB är villiga att byta kvittnjngsrätten mot tex. en frivillig tidbank, tanken
är att övertidstimmar sku lle kunna sparas i en tidbank, om och när de tas ut
som ledig het skull e de vara värda mer än 100%.
Vi tar upp frågan på ko mmande medlemsmöte.

Cl U ppgörelse

Löne och arbetstidsförhandli ngar har förts angående nattskiftet
i Älvsborgshamnen ..
Uppgörelsen inn ebä r bl.a.:

Nattskiftet

•

Månadslönen höjs till 27.007 :- i snitt inkl. vissa tillägg.

•

Arbetstiden fö rläggs mellan 18.00 och 04.00.
detta innebär att arbetstiden ökar från I 09 tim. till 132 timmar.

•

12 ggr. per år, max 4 ggr. per månad äger arbetsgivaren rätt att fö rskj uta
arbetstiden 2,5 timmar, förskjutningen får endast senareläggas.

•

Teamen skall utökas med 6 hamnarbetare per skift.

1

Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4,
Göteborg den 22/2-99, Sannegård en.
Dl Uppgörelse

Plan-ÄJvsborg

Löne och arbetstidsförhandlingar har förts angående Plan i
ÄJvsborgshamnen ..
Uppgörelsen innebär bl. a.:
• Månadslönen blir 24.000:-lmånaden i snitt inkl vissa tillägg.
•

El Uppgörelse
Maskin koll.
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3 fasta tjänster kommer att arbeta på plan, skiftet går från måndag tom lördag.

Lone och arbetstidsförhandlingar har förts angående Maskinkollen i
ÄJvsborgshamnen ..
Uppgörelsen innebär bl.a.:
• Månadslönen blir 25.485:-lmånaden i snitt inkl. vissa tillägg ..
•

Arbetstiden blir schemalagd, arbetstiden blir
33,5 tim./vecka

•

Arbetsstyrkan minskar från 5 till 4 man

•

Arbetsstyrkan minskas med en man, Hilding.
Han har erbjudets en fö rtidspensionering och accepterat detta.

FI Förä ndring av
Göteborgs bilagan

GHAB vill förändra "Göteborgsbilagan", diskussioner har
ännu inte förts.

GI No rdbem spol.
lä ggs ner?!

ordhemspolikliniken kommer eventuellt an läggas ner, vi har tillsammans
med Volvo, Posten m. fl . skrivet på en protestskrivelse.

41 Övriga frågo r:
AJ Klä molycker
i Älvsborgsha mnen

Enligt H Johansson har det hänt allt för många klämolyckor den senaste tiden
i AJvsborgshamnen, vad gör vi åt detta?? !.
G Bryntesson upplyste styrelsen om att vår skyddsstyrelse har satt ihop en
skrivelse till berörda instanser med anJed ning av dessa olycker, samt den allt
mer slappa attityden från Bolaget, arbetsledningen och vissa hamnarbetare
(signalmän, maskinförare m.fl .) när det gäl ler säkerheten vid bl.a. treilerköming.
Vi efterl yser utbildning, samt en tuffare attityd från bolaget, arbetsledningen
samt oss skyddsombud när det gäller nongalans mot skyddsföreskrifterna.
ågra få (dess bättre) hamnarbetare maskinförare, signalmän m.fl . uppför sig
milt sagt omdömeslöst på arbetsplatsen, alla vet vil ka det är, men ingen gör
något radikalt åt det !, varken vi eller arbetsledningen.

81 Omplac. Bilha mn.

En av våra medlemmar i Skandiahamnen kommer att omplaceras till
Bilhamnen, dagskift.
An led ningen är problem med spriten.
Han kommer bl.a. att tvingas till regelbu ndna alkotester.

Cl Gösta Börjesso n
Pension!!.

Gösta Börjesson avgår i år med pension, Patrik Östberg kommer att väljas till
ny ordförande.

tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarforbundet Avd. 4,
Göteborg den 22/2-99, Sa nnegården.
Dl AGS sa mt Skandi aförsäkring

5/ Ekonomiska frågo r :
AJ " Londonkepsen"!

61 Avslutning:

Kenny Karlsson rapporterade att vår Skandiaförsäkring samt AGS-försäkringen
har förändrats en del. :
• Tjänar man över 273 OOO·- får man ut båda försäkringarna
•

Tjänar man över 273 000:-/år är karenstiden 90 dagar i
kandiaförsäkringen .

•

Tjänar man under 273 000:-/år är karenstiden ett år i Skandiaförs.

•

AGS-försäkringen forlangs till 360 dagar.

Londonkepsen" kommer förmod ligen att införas på kajen , styrelsen föreslår
att vi tar fram en egen keps med vår logo i, om kommande möte godkäner
förslaget kollar styrelsen upp lämplig keps samt pris .

Ordförande Hans Kindgren tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ju steringsmän :

Rolf Johansson

AJ Hans Kindgren
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