Medlemsmöte

Sid I av 2

Svenska Hamnarbetarfiirbundet Avd. 4
Sydatlanten 15
Göteborg den 16 Januari 2003
I. Mötets ö ppnande:
O rd förande Hans Kindgren ö ppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2.Codkän nande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av två ju terin g män
Ti ll j us teringsmän fur mötet valdes I: Lars Åke Tylegård 2: Frank Lund

4.

o mineringar:

a.

Ordförande 2 å r

b.

c.

tyrelse I å r

Revisorer

Hans Kindgren

S ittande styrelse. D.v.s med folk från olika hamndelar

I: Göran Bengtsson 2: Bosse Johansson 3: Lars Åke T ylegård

5.. Rapporte r
a.

S trejk m ot EU- Direktivet

Fredagen den 25 januari me llan kl 12 -15 går vi ut i strejk mot det tilltänkta EUdirektivet.Transport gör likadant
Liknande strejker kommer att hå llas i övriga hamnar ute i Europa

b.

Nytt schem a Avesta tå let

En nytt schema är klart filr Aves ta s tålet. Upplägget är detsammma som det gam la
IMM schemat D.v.s 08-20 V . I mån,tisd.fre.lörd.sönd V.2 onsd,torsd

c.

Ang. nya
dis kriminerings lagen(våra
bli xt)

d.

Vi protesterar mo t
C HA B'S affärsp lan ang.
blixtnummerären

T imans tä llda eller tillflilligt anställda skall inte d iskrimineras gentemot fast anställda.
Blixten har inte amma möjlighet att få klädpoäng samt filretagshälsovård.
Ingen fast anställd s kall ha rätt an få knuffa undan blixt på llird igkörning när han har
varit hemma på dagen och satt upp sig på ö-tid

I den nya affiirsplanen från Bolagets sida står det att 30% av jobben skall utruras utav
blixt. Vi emotsäger oss dena och menar att 20% är max och an man i så fa ll skal l
fastanställa fo lk om behovet behövs
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e.

Proje ktlaste r Ar enda l

Det har varit ett projektlass hittills där våra gubbar har haft hand om land jobb samt
ombord jobb. u vill vi även ha hand om kranjobb om det fin ns personal tillgänglig
För närvarande har vi några fastanställda med utbildning fbr an köra kran.
Det finnes även en blix t med utbildning.
är del gäller truckkörning har man hyrt in maskiner från Göstas. Vi tycker an om det
finnes lediga maskiner från G HAB så skall dessa utnyttjas

f.

yanställning p å
Ex peditionen

Eva som handhar 75% av tiden med A-kassan samt 25% av tiden fbr avdelningen
kommer att gå i pens ion i ov-2003.
Jan Annerback är tilltänkt som ersättare fb r Eva och kommer att börja s in anställning
hos oss den 1 mars 2003

g.

Å rsmö te Folkets hu s
23 mar -03

lnfonnation om an årsmötet kommer an hå llas i folkets hus den 23 mars kl 11.00
Affischer kommer att sättas ut på askema

6.

Öv riga frågor att be ha ndlas
av sty r elsen

7.

Avs lutning

Hans Kindgen tackar a lla närvarande fbr visat intresse och fOrklarar mötet avslutat

Ju terat :

T h omas Larsson
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