Medlemsmöte 2004-09-23
Förslag till Dagordnig
1. Mötets öppnande./Parentation
2. Godkännande av dagording
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Misstroendevotum: Styrelsen ställer sina platser till förfogande.
5. Beslut om en ny förhandlingsdelegation när det gäller ev.fortsatta förhandlingar
ang.ny Maerskjour.

6. Rapporter
a. Turerna ang.förhandlingarna om nya arbetstider i Skandia.
b. Arbetstider ÄBH.
c. Personliga password.
d. Förhandling ang.klädpoäng vid dödsfall.
e. Nerladdningar via internet. Varning,omplacering.

7.

Ekonomiska frågor
a. Inköp av ny koperingsmaskin.

8. Skrivelser

9. Övriga frågor att behandlas av styrelsen

10. Avslutning

Protokoll
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I. Ordf. Peter Annerback öppnade mötet och häl ade alla välkom na. En t) t minut höll
för Chri ter Erik. on.
2. Dagordningen föredrog · och godkändes.
3. Vala,· justerin g män tillika rö !räknare.
Mötet \alde Lars- kc och Bo ·se.
4.

Mi s troende, otum:
Med anledning a\ omrö !resultatet i ' kandias arbet tid schema ställer t) rel en ·ina platser
till förfogande. Omrö ·tre ultat bland medlemmarna ble\ 80% nej & 20°·0 ja röster.
Mötet hade manga ) npunkter pa till\'ägagang ältet. men sam tidigt gjorde liknel ser med
PGRC. förhandlingar. ·om ble\' bade manga och langa. Mötet före ·log att t) rel en arbetar
vidare. En ·pontan applad bland medlemmarna 'ärmde en trölt IOrhandling delegation.

5.

Mötet tog ett enhäl ligt be lut all iuand Sl)rel se arbetar\ idare och har mötet fulla fö rtroende.

6. Rapporter
a. Turerna ang. fö rhandlingar om nya arb. tider. Förhandling delegationen lick kritik för bristande
information.
b.

Arb. tider i\ BH. Magnu Öhrbom redogjorde för Tor Line n) a tider.

c.

Personliga pas ''ord.
Ordf. informerade om företagets idecr all införa personliga pa \\ Ord pa 'ara ma kiner under
ar 2005 . Mötet begärde att ·t) rel ·en kulle kolla upp och ifraga atte 'ad det sk ulle leda till och
\ad det leder till.

d. Förhandlingar ang. klädpoäng ,·id död sfall.
I lasse Kindgren och La se Lade tam dn.:' fragan mot Ghab. all inarbetade klädpoäng kulle
omräknas i pengar' id i::, ent. dödsfa ll innan pen ion alder. och utbetala till dödsboet.
Ghab. a blankt nej \arior fragan I) n ti ll en central förhandling.
e. . edladdning 'ia Internet. arn ing. omplacering.
Förhandling med ledning och Dennis Töllborn
7.

Ekonom iska fragor
f\\d. behö\cr inforskaffa en n) kopiering maskin '1 ötet godkänner
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I nrl\

8.

, kri' el ser
Fann inget att rapportera

9.

ö, riga fragor
Fanns inget att rappor1cra till st) relscn

10.

A\ lutning
Ordförande a\'slutadc mötet och tackade för ,·isat intre se

,' ekretcrare:

Ord förande:

Peter

Lars Lade ·tam

nncrback

Ju tcras

~~~

..
Bo se Johans on

