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ä r var a nde :
Mats Börj e o n
Frank Lundh
Å ke Brolin
Håka n Tandrup
Mart in Linderoth

Han Kindg re n
Tho ma Larsson
Peter Annerback
Lars Ladestam
Martin Berg

O rd fö rande Han

Mikael Anders o n
Denni Dragovic

I. M ötet ö ppna nde :
Kindgren amt ö vri ga i tyre l en geno mfö rde en pare ntation
fö r vår avlidne vän Ke nny Karlsson.
Därefter fö rk.Jarade mö tet för öppnat

Dagordningen föredrogs och godkände .
Fö regående protoko ll upplästes och godkä nde .

2.
a.

b.

Rapporter :
Ko ng r e ·sen

Kongressen i Piceå blev lyckad. Vi di skuterade dom 4 åre n o m hade gå ll,
fra mtiden o m vänta r o s, amt do m o lika valen o m genomförde utan några tö rre
problem
Från våra n avdelning blev Peter Annerback inva ld i VU.
Martin Berg i fö rbund ryre l en amc internationella uc ko rte t.
Och Manin Linderoth till revi ·o r uppleant.

r m öte i Ka rls ta d

c.

E rsä ttare för

-ka a n

d.

A rbetstid er Ä BH

I lans Kindgren var uppe i Ka rl tad för all närvara vid år· möcec .
I la e berällade att vi fa tt över 5 nya medlemma r frå n Tran po rt , a nledninge n har varit
a lt e tt regio nalt o mbud fö r tran po rt hade skrivit på e u ko llektivavta l med fö ljd av do m
kulle ta fö r· kj utna ar betstider.

Med anledning av det tragi ka om hänt , fö re log Ha n K all vi s ka ll utbilda en e r äuare fö r Jan Annerback som kan ta över han ro ll, om han av någo n anledning inte kan
arbeta fö r avde lningen. tyrel en föres log an Ma nin Linderoth s kall geno mgå de nna
ut bildni ng.

to rm ·tyrkan har fatt e n förändrad arbe t tid
Dom nya dagarna dom ka ll arbeta på är Ti dagar -amt Fredagar
Förut ättning var frå n o , an do m under inga o m tändi gheter kulle tas ut på övertid
c f1er kl 0900 på lö rdagar
I Ian Kindg ren meddelade amtidigt a tt arbetsgivare n funderade i bano rna att införa e u
s.k 5- kifl. Me n hur mkt o m det ligger anning idena lär vi å te rko mma med
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e.

Möte verige Hamn a r
I Dennis Töllborg

Ett mö te har genomförts angående o bromsade la tbärarc med farligt gods till väderdäc k
Man kom igemligen inte fram till något nytt, och det lutade med an vi a till verige
Hamnar an dom fick pröva detta mål i dom w len i ådana fall.
Efter derta ha r vi inte hört ett ljud. u tycker vi att dom provocerar o geno m att köra
upp o farligt god ti ll väderdäcken . På vi a båtar tar e n ex tern firma hand om god et
med hj älp utav en sima dragare. tyrel en be tämde a rt äna e tt lutdatum till 1 juli-04
för denna hantering

f.

Er ä ttning vid utbildning

Hans Kindgren och Patrik från Tran ·port har varit på e n mö te där man kom överen
om att utbildning o m li gger utan för o rdinarie arbetstid,
skall er ä ttas med timpenning amt det ob-tillägg som gä ller fö r just den arbetsplat en.
Man ingår inte i den o rdinarie styrka n utan går på topp med en in cruktör

g.

Nya katter egler för mat

Efter en katte revi io n meddelade företaget att det kommer att komma hem e tt brev
om nya direktiv fö r fö nnån be kattn ing

h.

Regler fö r passerkort

Den nya lagen om kommer att gälla f.o.m den 1 j uli ko mmer au gå ut till alla berörda
som jobbar åt fö retaget.
Falk ecurit y kommer med bl.a med hjälp utav meta ll detektorer art geno mföra rickprov på o an tällda . Mer om denna nya lag ko mmer an ko mma hem i brevlådan

1.

ektionsra pporter

ka ndia ha mnen
-Marti n Berg frågade o m det redovi a vilka som fär tillgång til l våra e me terstugor
Hans K meddelade an detla inte har gjorts. Me n Has e tar med detta o m för lag ,att vi
vill vara med på fördel ningen utav rugoma.
-Det rykta att Maersk skall ändra anlö pstidema , Ha se info rmerade an han ock å har
hö rt lö a rykte n om art dom sku lle an löpa på tor dagar iställe t

PGRC
-Mikael Ander o n undrar varför dom inte får tillgång till liftutbildningen i KT
1lasse fö rklarade att Dennis Johansson inte vill betala för deras utbildning, men ha n
kall ta upp det med De nni
Baceport
- Håkan Tandrup in fonnerade o m oroligheterna som råder i Ä BH
l låkan före log att Han K kall komma ut och fö rklara läget för våra medl emmar
I la e lovade att göra det.
Avdeln ingen
-I Ian Kindgre n har en förslag o m att frigöra Martin Berg, Pe ter Annerback
·amt Manin Linderoth e n vecka för att gå ut och propagera fö r \åran ak.
Meningen är a tt detta förhoppning v i leder ti ll nya medle mmar
trye lsen var överens om a ll detta var ell bra förs lag
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i.

Fort ättning sektion rapporter

Blixten
Frank beräuade att det går e tt rykte o m att man frå n fOretaget endast kall utbilda dom
nya till Liftutbildning. I las e a art han inte känner till något o m detta

3.

Ekonomiska Fr ågo r

Det kom upp ol ika förslag om hur dom nya t- hirtama om kall trycka upp kall e
ut. Vi enades dock o m au den gamla loggan där arbetare om tö tar vårat f'O rbund märke s kall trycka på brö tet . Avd nr samt när det bildades ska ll tå brevid.
På ryggen kall det stå med lite tö rre tryck EN IG H ET GE R EGE R
Eu tryck där IDC finns med, kal l också ingå
T -shirten ska ll vara vart med vin tryck

a. T-shirts

4.

k.ri velser
a.

5.

v lutning:

Vid pcr k•""'

I Ian Kindgre n informerade an nä ta medlem mö te ka ll hålla den 27 maj och därmed
tackade han för vi at imre e och fö rklarade mötet för av lutat.

__________k?_(fl_~----- ~~J~~------T homas Larsson
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