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Ordfurande Han

I.

Val av ju tering män :

2.
a.

Rapporter:
Mae r k jouren led ighet

b.

Yttre hot(

A- E )

I. Mötets öpp na nde:
Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Dagordningen R>redrogs och godkändes.

A. Lar Åke Tylegård
B. Roy Gustavsson

Ledigheten om två rullande dagar infaller ofta fur vissa gäng i amband med röda dgr
om ändå skulle vara arbetsfria. Bos e banan har lovat kompensation för dessa killar.
Vi skall ha en dialog med Bos e och återkommer med frågan
U A har bestämt att om man skall ha direkt anlöp till tatema, kommer det att finnas
ert kra på en röntgen apparat hos den hamnen. Man har också sagt att man vill endast ha att göra med dom stör ta 20 hamnarna i världen. om vi alla vet tillhör ju vi
inte en av dessa .Ledningen fur Gbg's Hamn har varit över nyligen fur att R>rhöra sig
om mera information från U A.Vi lär återkomma i denna fråga.
EU-direktivet. Angående direktivet har man nu släppt helt på egenhanteringen som
R>rut bara var tänkt att gälla ombord på båtarna.Beslut om detta kommer troligen
fattas någon gång i höst utav parlamentet.

c.

Ang. krivelse fr n Roy.G

Roy har skrivit ett brev som i korthet lyder enligt R>ljande:
I.Att lokalt med arbetsgivaren di kutera om man inte kan begrän a övertidsutaget på
dom avtal som har lägre arbetstid än 40 timmar i veckan.
2. An vid uttagning till i R>rsta hand storhelger se över uttagningsreglema fur dom
ordinarie.
3. Att gammal praxis skall råda i kandiahamnen, det vill äga har man varit på ett
objekt under dagen kall man ges R>rtur till övertid(i första hand gäller detta rolljobb
på ACL samt willhelm son ).
Hans Kindgren lade som rurslag an vi kall samla alla skandia-fartygs per onal till
stormöte om denna fråga samt an fä till ett majoritetsbeslut i denna fråga en gång fur
alltid.

d.

Willhelm en lä mn a r Gbg

ista an löp blir den 15 dec-02 .Orsaken att dom lämnar o s är an lön ammheten fur
containerhanteringen är dålig. Dom kommer bara att satsa på ro/ro trafik. Göteborgs
hamn anses för litet rur dena .Det rollgodet man har haft idag tror man skall kunna gå
att fl) tta över till Walleniusbåtama

e.

kade tå nd ÄBH ju terat

Mats Anders ons Hjälp amhet vid lossning utav gods på passargerarbåten inbringade
I 0.000 kr till avdelningen

f.

Eurofa tigheten köp av gbg'
hamn

Hamnen köper fastigheten utav Euroute därfbr att man har fur avsikt att R>rdubbla
godsmängden i framtiden och är därfbr beroende av mark. Under tiden hyr man ut
byggnaden i 5 år till Euroute

g.

Ö tman vill hyra tora- kjulet

Östmans vill hyra delar av stora-skjulet för pappershantering med eget folk. vilket vi
har stoppat.Östmans är välkommen om våran per onal utför jobben.
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h.

Fr n Vänerhamnar

Man har be tämt ig fö r att lägga ner Åmål hamn där vi har en medlem p.g.a dålig
lön ambe1. I Kri tineharnn lägger man ev också ner för an atsa på Karl tad i tället.
Men vi vet inte ännu hur utvecklingen eller avvecklingen ko mmer att bli.

I.

Be ök fr n

Vi har haft en fackförening repren etant på be ök från rhu om ville infonnera ig
o m hur vi arbetar här. Bemaning,avtal o.. v
ere i rhu är man 14 tycken fa tan tällda av Maersk, re ten är våran motsvarighet
till blixt

3.

k.rivel se.

rhu

4.

E konomiska fr gor

5.

Övriga fr gor att behandla av
tyr elsen

6.

Av lutning

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

Vid protokollet:

~~

Thomas Lars on

B: ···· ···································· · ······················
Roy Gu tav son

