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Ordforanden öppnade mötet och halsade alla v.äJkomna
Dagordningen godkande
Ho Johan on och Carl Horgström v_aldes till justeringsman
Rapporter
A, Kenny rapport.era.de om au nu är det klart, med Scandinavian Seeways flytt
till Innerhamnen. En hamnarbetare an tall pä tena, om kommer an kota om
lo och la t på ovan täende. Samtidigt ar det nu kiart, an vi inte kommer .an ha
någon hamnarbetare kvar i Il I.
B, Kenny rapporterade om ett EU .direkti ( se bilaga )
C1 Kenny rapporterade om en dom i AD En hamnarbetare i Stockholm fick
parken p.g .a muggling .av 2 l., underlåtenhet .att tala om fur ..arbet givaren an
körkortet var indraget, samt ogiltig frånvaro och sena ankom ter. AD såg dock
allvarligast på smugglingen, då Stockholmsllamnhar en policy gallande detta.
D , En avtal konferen har agt rum i Stockholm, dar man enat om en
avtal for lag ( e avtal), samt an en nytt avtal ar klart som ger 560 kr./män.
E, Ett nytt avtal for Klippan båtmän är nu klart, det överensstämmer bra med
vårt avtalsfor lag, och gubbarna åar ar nöjda.
F, Ett nytt schema i Ä1vsborgshamnen ( imm . ) är nu klart (se schema)
G, En ny arbetsgrupp, k all.ad Sk.andiahamnen 2 005 bar bildats, där i .är bra
representerade
En krivel e från Lar
yberg ( hlixt ), gällande arbetsförhålfandena på bilbåtar.
Mötet bestamde an Ander Lindh tar upp frågan, med berörda chefer.
Emonagandet godkandes.
Bengt orber.g föreslog .au den nya styrelsen tar upp "fort.ur y temet" i skandia
F..ör .diskussion med ordinarie där, tyrel en accepterade detta.
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Ordföranden oppnade motet och halsade alla valkomna .
Dagordningen godkände , med bomagande av punkt 6
Parentation.
Bo Johan son och Carl Borg trom valde till justering man.
Sittande ordf. (Han Kindgren) valdes till mote ordförande.
trok .
Verksamhet berätLel en gicks igenom och godkändes.
Balan rakningen gick igenom och godkande .
Mötet beviljade tyrelsen an var frihet for år 2000.
A, Ilan Kindgren valde med acklamation till ordforande på 2 år.
B, Till ordinarie tyrel emedlemmar ( 2 år) valde , Peter Annerback 168 ro ter
(239 avlagda varav 7 st . ogiltiga), Ander Lindh 140, Mat Borje on 125 och
Rolf Johan pn 100. Till suppleanter valdes, Thoma Lar son 96, Igor
Zivkow ki 77 och L-0 Thoresson 77.
C, Till revisorer valdes, L-Å Tylegård, Bo Johansson och Göran Bengtsson. Alf
Moll-er valde till revi orsuppleant.
Ordföranden tackade för vi at intresse och avslutade mötet.
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