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1. Mötets öppnande:
1.0rdförande Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2.Dagordningen föredrogs och godkändes.

3. Val av 2 justeringsmän l. Lars-Åke Tylegård
tillika rösträknare
4. Rapporter
a. Ersättning för
kont.körning o
körtillägg under
utbildning PGRC

2. Bosse Johansson

Det nya nattskiftet har inte fått betalt för kont.körning i samband med
deras utbildning. Arbetsgivaren menar att om man går på topp skall man
inte få denna ersättning, medans vi hävdar att om man deltager i
produktionen skall man få fullt betalt.
Transport som står på samma linje som oss, har lagt ett
tolkningsföreträde . Detta har nu gått till Central förhandling .
En retroaktiv ersättning kommer att betalas om den går igenom.

b. Tolkning av avtalet
varslad tid

Våra medlemmar har blivit varslade om ö-tid den 5/1-04 mellan kl
1145-1203 tiden var satt till 16-24. Arbetsgivaren ändrade sedan tiden
till 13-21 . Arbetsgivaren har sedan ringt upp dom inblandade och frågat
om det var okey . Frågan som vi har fått från några av våra medlemmar
är om dom skall ha betalt till 2400 ändå. Tim antalet var densamma.
Vi från styrelsen tycker att denna fråga inte är värd att ta nån konflikt för
Detta var även mötets deltagare överen s om.

Rampkörning Äbh

Fortfarande har ingen lösning nåtts angående obromsade mafi drag till
väder-däck. u hyr man in en sima-dragare som lossar o lastar
enheterna.
Om detta kommer att fortsätta under en längre tid måste man hyra el
köpa in en si ma-lift som vi skall köra.
Man har även genomfört ett test drag till WD där man menade att
resultatet var ganska bra. Killarna upplever det ändå som obehagligt och
vill inte köra obromsat.
Styrelsen föreslår att vi skall ha bromsade mafivagnar eller lastbärare.
Mötet hade inga invändningar mot detta

d. Repr.arbetsgrupp i
Skandia ang.
förmanslöst?

Arbetsgivaren är villig att börja förhandla om förmanslöst och hur detta
skall gå tillväga. Styrelsen föreslår Peter.A , Martin.B ,Mats.B samt
Tommy.P att diskutera denna fråga. Mötet hade inga invändningar mot
detta

c.
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e. Kamratsstödj are ÄBH- Ove Bojen går i pension i April. Arbetsgivaren har inte tänkt ersätta
SKT
honom med någon ny.
Man har tänkt att ersätta Ove med nån eller några som skall fungera som
kamratstödjare. Tanken är väl att dessa skall få gå någon sorts
utbildning. ågra namn har kommit upp som förslag. Hans o Kenny ska
prata med dessa och se om intresse och tid finns

f. Varsel på Landvetter

5. Nomineringar.
a. Förtroendeman 2 år
delvis ny roll

b. Styrelseledamöter 1 år

6. Ekonomiska frågor

Transport har varslat om konflikt f.o .m 30/1 uppe vid Landvetter
flygplats för sina lastare.
För att skydda våra medlemmar som vi har där , har vi lagt ett
likalydande varsel

Kenny Karlsson kommer att ställa upp som förtroendeman även nästa
period, men kommer inte att ha någon tjänst på expeditionen.
Avd 4 har gjort en uppgörelse med förbundet om
administrationsbidraget som tidigare utgick från förbundet till Kenny
Karlssons lön, att den nu tillfaller Avd 4 och skall andvändas till
ersättning för utbildning av folk till fackligt arbete.
-Därmed är nomi neringen till förtroendeman avslutad
Skandia: Peter Annerback , Tommy Palmqvist
Martin Berg , Mats Börjesson
Skandia Bakland: Lasse Ladestam
PGRC: Mikael Andersson
Ghent : Martin Linderoth , Dennis Dragovic
Baceport: Håkan Tandrup
l mmingham: Thomas Larsson , Åke Brolin
Äbh Bak.land : Hans Eriksson
Bilhamnen: Öppen . (Mötet beslutade om vi under årets gång får fram
en reprensetant skall denna vara adjungerad till styrelsemötena).
-Därmed är nomineringarna till styrelsemötena avslutade
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7. Skrivelser
a. Övergångsregler vid
EU-utvidgningen

Mötet beslutade att avdelningen skall stå bakom skrivelsen vid EUutvidgningen.(se bifogad skrivelse)

b. Diskriminering av
blixtanställda

Mötet erkänner ermottagandet och lägger den till handlingarna

8. Övriga frågor att
behandlas av styrelsen

-Jimmy Ståh1 frågade om man inte kunde få specificera sig vid
uppsättning till frivillig övertid
-Frågan kom upp om vi tagit kontakt med dom nya bilhamnsblixten för
medlemskap i avdelningen. Hans K förklarade att vi håller dom under
uppsikt och ser om timantalet stiger för dessa då kan det vara aktuellt att
gå med i avdeln ingen

9. Avslutning:

Hans Kindgren tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet:

&~~~
Thomas Larsson

v'ttV\

Bosse Johansson

Hej Di h.rim incringsb) ran

14.jan.04

akfra~J:

Disk rimi nering a,· "'blixtanställda.. umanställda
.\om icke har en ~laktrelat ion i Gotehorg /famn~ B
Org.nr. 5560082553.

Göteb1irg hamn AB har ca 500 man i produktion med fast anställning, och ca 200-250man
knutna till sig som timanställda åka llade blixt, dessa blir kallade ti ll jobb efter behov.
är man inte jobbar stämplar man A-Kassa .
En majori tet av al la blix t vill självfallet ha fast anställning i hamnen när dom söker internt
efter fnlk till produkti onen. det är just da man i alla ar er hur det finns en gräddfil för
fö retagets fast anställda söner och ibland döttra r. som kanske har arbetat som blixt en kortare
tid, oftast yngre personer utan utbi ldn ing eller arbetsli vserfarenhet.
jälvk lart fin n de t samma odemokratiska intagni ngsregler när det gäller vem som får blixtbricka 1 hamnen . ett fätal icke im igda har till ätts igenom åren fö r syns skull .
Dom srnaste 15 åren har ca 75 80 % a,· dom fasta tjänsterna tillsatts av anhöriga till
dom fastanställda.
Alla andra göra sig icke bes,·är. klagar du så tack och farväl.
Detta h<lr gj ord Göteborgs I lamn til l ett (mer eller mindre) familjföretag .
Lagen om LA fö lj nä tan aldrig. kompetens och utbildning samt hur länge du har varit
timanstä lld förbigäs enbart fö r att fa miljen närmaste skall tillgodoses med ett fast jobb.
Dess äld re man blir de s sämre chans till fast jobb någon annan stans.
Detta leder till eu beroende av A - Kassa som igen leder till bibehållna utgifter för staten.
Yngre Iriska människor måste j u rimligtvis ha en bättre chans till fast jobb en 50 åring, ..
Vi so m skri ver detta är hur om helst för gamla fö r eu fast jobb, men vill med detta brev
Visa hur ett kommunalt - (staten) bo lag Göteb. l lamn. ständigt bryter mot dom regler som stat
och kommuner klubbar igenom i riksdagen. (kan ke gäller vissa regler bara privata bolag)
Demokrati ska \äl utbildade . nytänkande och skapande personer med bra ideer stoppas på ett
diskrimi nerande ätt till fö rmån fö r" pappas pojkar ...
Förnyelse och n: tänkande ... icke i hamnen an icke

Av fruk tan fö r all helt bli utan arbete sa' ill vi som skriver detta vara anonyma.

Kräv
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ngsreglerl

Det krävs en ta r k arbclaro pin io n fo r att sätta <,lo pp fö r a rbetsgiva rn a pl a ner på a tt a nvä nd a EU: utvidg ning till o rgani crad löncclumpnin g. Det b r åd ka r. Be lut om ö ergå ng regler m åste fatta inn a n
1 maj, d ä refter ä 1· del i praktike n El' som bestäm m er. Ta upp frågan bla nd Dina a rbet ka mrat er oc h i
Din fackför ening. Krä \ ö' ergp ng. regler. m ä nd gärna ned a n tående för lag till utta la nd e eller kri
ett eget. Det viktiga är a tt å manga '> Om möjl igt lu ter upp ba kom kravet.

Till regering och ri k. dag.
EU-utv idgn ingen I maj 200-i ge r a1hctsg1,arna friLL f1am all
importera billi g arhchh.ral°L Iran l.1!!lonel<i11dcr 1 Ö LL"llropa.
Delta i en . ituaL1011 J,1 ,1rhchl<1"hc1L11 1 S\ cngc -.l! gcr -.nabbt.
Arbel kraft1,1 mponcn h.ommc1 all -.;illa prc"" pa ..,,en-.ka
löner och arbeL<.; \ tllkor. nagoL'1 rcd,m '-.Ct c\cmpel pa genom
dagen handel med ..,,an ,1rhe1..,h.rall. Del ltnn-. oc h. '-.a n..,h. för
altarbel kraft!-. itn pone11 p,1 -.1h.1 un.:roper dcl "' cn'-.h..t '-<H.:ta lfö r äkring . ystcmel.
Vi er med . Lor oro pa denna UL\ L'ch.l1ng. -.om rt '-.h.erar all
ka ta ven ka löntagare an1onden ttllbah.a 1 udcn. badc lönemä iot
och vad !!ällcr fach.lt!!a och <.,ocialc1 rätttghc1c r.
b
Vi kräver au regering och nh.<.,Jag fattar he..,luL om ,Hl 111fö r
övergång. regler. ' ilkct EL' u llätcr Dclla for all '> k) dda
löntagare i Sverige mol organ1!-.erad '>O<.: ial dumpning. 1cn
ock å för alt k) dda u1 länd..,h.a arbetare fran den C) 111 '-.ka
expl oatering om arbel'>h.raftsimpon 111nebär.
Det råder ingen arbehh.ralhhn-.1 1 S\cngc. Inför regle r som
tvingar arbeL gn arn,1 ,lit 11-.tall,1 d:n .1rbct-.h.raf1 <.,()111 linns ti ll
de löner om galler enl 1gt "' cn<.,h..1 "' 1,tl '.
C"
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