Dagordning Styrelsemöte. 020916

l.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Protoko lljuste ring
R a pporter
a. Hamne n köper fastig heten "Euroute"
b. Östmans vi ll till Storaskj ul et
c. Skadestånd ÄBH
d. Yttre hot (US A,EU)
e. Frå n Vänerhamnar
f. Besök från Å rhus
g. Jourled igh ete n Maersk
h. Sektionsrapporter

5.

Ekonomi ska frågor

a.
b.

6.

Skrivel ser
a.
b.

7. Avslutning
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Styrelsemöte
Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4
Sydatlanten 15
Göteborg den 16 september 2002
Nä rvara nde:
Lar Lade tam
Martin Linderoth
Peter Annerback
Mikael tåhl

I Ian Kindgren
Kenn) Karls on
Åke Brolin
I Ian Eril-. on

Ordförande I Ian

a.

Rappo rter:
Euroute

b.

Östma n

I.

c.

d.

e.

I. Mötet öppnande:
Kindgren öppnade mötet och häl ade de närvarande väl kom na.
Dagordningen fC>redrog och godkände .
Föregående protol-.oll upplä te och godkändes.

Hamnen köper fa ti gheten ··Euroute·· om kommer all fort äua all bedri\ a verksamheten och h) r fa 1ighe1en på fem-år l-.0111rak1 a' hamnen
Ö tman vill h) ra delar av tora kju let för papper -hantering med eget fo ll-. 'i lket 'i
har toppat. Ö !man är välkommen om \ åran per onal ut för arbetet.

kadestå nd Äbh

Yttre ho t (

Franl-. Lund
Per Alkå
Manin Berg
Mikael Annerbacl-.

A -E )

ä nerh a mn ar

f.

Be ök frå n

rhu s

g.

J ourledig heten 1aer k

Mat Ander on hjälp amhet i amband med arbete på pa argerarbåten. inbringade
o I 0.000 kr till avdelningen.
A viIl ha 20 l hamnar i 'är Iden om hanterar deras god med eventuella egna
tullare. verigc finns i kriva nde s!llnd ej med bland de a ham nar. Vvd. Eri k il on
och fhomas Lum den är i
A fu r all få mer information. Vi lär åter komma i frågan
Göran Ander on från Väner borg utreder ' äners hamnarna e'i ten . Dålig lön amhet
tvi ngar dem att stänga en eller fl era av ham narna. Åmål med en anställd om tillhör
o må te l) värr lägga ner.
Be ök från århu fö r all I) na a\ hur' i arbetar i Gbg' hamn.arbet tider. bemanning
Etc. I lamnarbetarna är an tällda av Maer k.

Ledigheten om t\'å rullande dagar infaller ofta fö r vi a gä ng i amband med röda dgr
om ändå kull e \ ara arbet fria.Bo e Banan har Jo,at kampen ation för della. i åter
kommer i denna fråga
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Styrelsemöte
Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4
Sydatlanten 15
Göteborg den 16 september 2002

Fo rtsättning r a pporter:

h.

ektionsra pporter

Ä bh : Ki llama tyckte det \'ar mycket po iti vt med vårt brev som sk ickades till ledningen for Äbh.
Angående jobbet som P.25 på nauen 'ill vi all alla ska ll få chan ·en till denna utb ildning, inte som idag där fonnä nncn handp loc ka t några få.
Det före kom mer el! ryk te om minskning på vevgubbar. Deua fö rslag skall tydli gen ha
lämnat in till fo r lagsvcrksammheten. V i motsäuer os <lena och ko mmer kräva att
såna fö rslag inte behand las av forslags\'e rk ammheten.

BiJ.H; Reine som är c hef fö r b ilharnne n har frågat killarna om det sku lle vara okey
for dom att jobba utan fo nn an . Det är vi st inget problem bar vi får beta lt fo r de tta.
Vi å te rkomme r med denna fråga

2.

Avslutning:

Hans K indgre n tackade fo r v i at intresse och av lutade mötet

Vid protokollet:

Ju sterat :

Lars Lad es ta m

Hans Kind gr en

2

