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1. Mötets öppn ande:

Ord förande Han

Kindgren öppnade mötet och häl ade de närvarande vä lkomna.
Dagordningen fö redrog och godkände .
Föregående protokoll upplä te och godkänd es efter en mindre ju tering

2. Ra ppor ter :
a Väktarrappor t

I lutet av mar månad blev en utav våra medlemmar skriftligen kallat
till ett möte ho per onalavdelningen. Enli gt en väktarrapport å hade
det varit något mi tänkt utanför Port 6 i ÄBH och nu ville man få en
fö rklaring. Förklaringen var enkel, Våran medl em arbetade med P25 där
han uppgift bl.a är att köra be ättning män till och från båtarna.
Han K om var med den berörda medl emmen på mötet påtalade att han
tyckte detta var dåligt kött och att man åtmin tonde kunde kollat upp
aken bättre innan man ki ckade ut brevet. Man ur äktade ig och höll
med om att detta var dåligt kött.
Kenny K vill amtidigt info rmera o som att vi är ordentligt påpa ade
nu. Med hjälp utav våra pa erkort håller dom ett öga på o där man
kan e när och var och vem om kör ut och in i hamnen

b. Rekrytering till
Sk a ndia h a mn en

Av dom 13 plat er om har tilldelat i kandiahamnen tillhör åtta tycken Hamnarbetarförbundet.
Vi må te i tidi gt tadium prata och fö re pråka fö r våran ak, till dom
nya Bilhamn blix ten å att vi ej tappar de a till Tran port

c. M B info
CFS-S tor a skjul

Han K och Lar Lade tam har varit på ett in fo rmation möte om att all
kj ul verk amhet kall ingå under amma avdelning. Kenn y Andren är
chef för detta projekt edan ett år tillbaks. Meningen är väl att man vill
kunna förfoga över per onalen på ett mer effekti vare ätt om t ex utl åning mellan kj ul verk amheten.
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d.

Sektionsra pporter·

Skandia
Martin Berg berättade att Backa varit i kontakt med honom och talat om
att han ordnat med att tudiebe ök i en förman lö -hamn .Martin sade då
till Backa att vi inte tyckte det var någon ide, då våran hamn er helt olik
ut. Martin informerade även att ledningen verkar ha läppt på vem eller
vilka om ev kall ut e till .k lagba .
Baceport
Håkan Tandrup informerade att dom under de ena te åren arbetar med
head ätt på vi a arbet po itioner. Håkan menar att om dom kulle ta av
ig des a, skulle inte förmännen klara av båtarna utan dera hjälp.
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Avslutnin g:

Han Kindgren tackade för vi at intre e och av lutade mötet

Justerat:

Thomas Larsson

----- -~----~- t
Han s Kindgren
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Närvarande:
l Ian Kindgren
Kenny Karl o n
Tho ma Lars on
Martin Berg

Frank Lund
Hans Eriks o n
Åke Brolin
Martin Linderoth

Lars Lade tam
T o mmy Palmqvi t
Håkan Tandrup
Peter Annerback

1. Mötets öppnande:
Ordförande Han Kindgre n öppnade mötet och häl ade de närvarande välko mna.
Dagordningen föredrogs och godkände .

Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Ordförande:
Förtroendeman o ka ö r:
ekreterare.
V. o rdförande:
V. ekreterare:
Ledarmö ter:

Ha n Kindgren
Kenny Karl on
Tho mas Lars o n
Peter Annerback
La rs Lade tam
Manin Berg
Mats Börjes on
Frank Lundh
Å ke Bro lin
Tommy Pa lmq vi t
Håkan Tandrup
I Ian Eriks o n
Ma rtin Linderoth
Mikael Andersson
Denni Dragovic

I år
2 år
I år
I år
I år
I år
I år
1 år
I år
I år
I ar
I år
1 år
I år
I år
I år

Förhand ling del. :
Förhandling del.

Hans Kindgren
Kenny Karl o n

Firmatecknare:
l Ian kindgre n samt Kenny Karl · on, var för ig.

Arbetso rdning:

•
•

•
•

Ledamöterna kall närvara på tyrel e mötena .
tyre l emöte tredj e måndagen i månaden, hela å ret.
Kalle! e kickas ut infö r amtliga tyrel e mö ten .
Med lemsmöte hålle på fä ta tider, de uto m hålles 5 mö te n i facklokalen ydatlan ten 15

af

Vid protokollet:
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Thoma . Lars on

Justera :

\
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I Ian Kindgren

