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Medlemsmöte
Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4
Sydatlanten 1
Göteborg den 30 Maj 2002.
I.

Mötets öppnande:
Ordförande Han Kindgren öppnade mötet och häl ade de närvarande vä lkomna.

2

Fast ällande av dago rdning
Dagordningen godkände .

3
Val av två justerings mä n
T~ll Ju tering a protokollet ut åg Bo e Johan on och Roy Gu tav on
4

Rapporter

a.

yrt schema på Ghent
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I amband med chema ändringen få r varge an tälld vid Ghent- kiftet en ledig dag
om kompen ation, Ett fa t förartillägg på I.1l2kr enligt formeln ((Tr.2+Tr.3)/2)x veckoarb.tid x
4,32.

b.

Maer skj our
Maer k ändrar ina anlöp till Lördag från Kl. 00.oo til l 07.oo. Efter förhandlingar och omrö tning
har vi en uppgö rel e med I 04 :- i jourer ättning, 7 tim . garanti , 2 lediga dagar ( Tor . före jouren
och en rölig dag inom 14 dag) Det framkom under mötet ett vi t mi nöje om den rörliga dagen.

c.

y uppgö relse för kran-el och mekaniker

om en fö ljd a ändrat anlöp för Maer k har nu kran-el en jour, Lördag Kl.00.oo - 07 .oo, 104 :- i
jourer ättning, 7 tim . garanti , 2 led iga dagar (varav en x-dag fö r den bered kap man går amma
vecka), jouren går hem ena t 07.00 och kan efter vila ta ut i max ytligare 5 tim. bered kap under
helgen. Det är en el. och en mek. om har jour. Elektrikerna vi ll vara 2 el. på jour p.g.a. d~re
om upp tår på dem vid fel. En ri kanaly kall e över den p yko ociala arbet miljön.

Ny uppgörelse Järnväg
Järnvägen är numera en egen organi ation. Arbetet ker på två kift med jour på öndag och efter
24.00. Max 20 t k äll jourer/man kan ta ut och ingår i er ättningen om även innefattar att man
arbetar jälv tändigt utan arbet ledare på ena kiftet.

d.

e.

Arbet g rupp S kandia ..
Fyra man är ut edda till en arbet grupp i kandia: Lar Abraham on. Peter Annerback.
Mat Börje on. amt Tommy Palmqui t

f.

Frakt ervice
Frakt ervice ön kar bedriva tuveri i egen regi efter om de både äger mark och kaj på
Marieholm. Ha e Kindgren och Björn Borg har träffat Jan Appelgren och ägaren ti ll Frakt ervice
i en för ta di ku ion. Vi er det vårt att tå emot i nuvarande läge då ägaren äger sig vilja teek-

na tuveriavtal och an fä tan tälla en av de blixt om är kodade för detta jobb. Han kulle ock åta
folk från GHAB när bri ter upp tod.
Farhågor om privati eringar av övriga "lndu trikajer" di kuterade . Vi er dock ingen fara i att
de a kall kunna konkurera med det god om GHAB hanterar. Detta med att andra aktörer vill
driva tuveriverksamhet är en vår balan gång nu när EU -direktivet tår för dörren.

g. Blixtens timmar
r 2001 var blixten tvungna att uppnå 950 tim. för att behålla 5- iffiig bricka, amt
450 tim. för 4- iffrig bricka detta var Enl. blixten (dom fle ta) en alldele för hög
tim. iffra inför 2002 änktc timantalet ti ll 800 tim. för 5- iffrig och I 00 tim för 4iffriga Efter påtryckningar till arb.ledningen ville vi änka timantalet till 500 för 5 iffriga Arb.ledningcn var oroliga att det då inte kulle finna tillräckligt med blixt att
tillgå under eme tem. Detta lö te med att 26 t. blixt om alla gjort 500 tim.eller mer
under år 200 I uppgraderade ti Il 5- i ffriga.
Detta motog inte med blida ögon av merparten av blixten. För att tödja blixten i en
omöj lig ituation efter nedläggningen av Frihamnen, trodde vi att vi handlade rätt.
h. Avgift befri el e
Be lut i förbundet om avgift befriel e vid längre jukfrånvaro 360 dag.( ej
Egen hem tällan kall göra till förbundet
1.

Lunch Ma ter
Ett nytt betal y tem i mat alarna beräkna komma igång i Augu ti. Man betalar då via itt IDkort om regi trerar ö ertid mat, ubventionerad mat m.m. En kredit på 2000:-/mån kall finna .
Mer information kommer.

5.

Skri el er
Fann ej

6.

E konomi ka frågor
Fann ej

7.

Övriga fr ågor
La e Hellevik frågade om ev. nya tugköp var på gång.
Ha e informerade att de arit på Gullholmen och kikat på ett hu
om priset hamnar rätt, mer info. kommer å nart i vet mer.

Roy Gu tav on lämnade en krivel e ang. blixten
8.

ka a)

om ära intre e

ituation för behandling av tyrel en.

A lutnin g.
Ha e Kindgren tackade för vi at intre e och av lutade mötet med ön kan om en kön
eme ter.
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