Sidan lav 2

Medlemsmöte
Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4
Sydatlanten 15
Göteborg den 26 Maj 2005

1. Mötets öppnande:

1. Ordförande Hans Kindgren hälsade al la välkomna och förklarade mötet för öppnat
2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
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Val av justeringsmän
tillika rösträknare:

Mötet valde: A Mikael Annerback

B. Tonuny PaJmqvist
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Rapporter
a. Riksavtalet I Konflikten

Som alla vet är konflikten avblåst. Detta efter an vår förbundsord:förande fått löften
om att vå ran motpart Sveriges Hamnar har för avsikt att få fram ett avtal fö r 2005-06
Man har också för avsikt att verka för ett trepartssamtal för att hina lösningar P< den
som man tycker komplicerande partsituationen i hamnarna.

b. Skadestånd Baceport

Lördagen den 7/5--05 kom det till våran kännedom att besättningen på Louise Russ
utfört dom surrningsarbete som normalt utförs av hamnarbetare. Trots att det fanns
en överenskommelse mellan oss och arbetsgivare att våran blockad skulle
respekteras.
Med anledning av detta har vi begärt en skadestånd på 300.000 kr .
Arbetsgivaren menar på att det inte framgår på vilken rättslig grund som vårat
skadeståndsansprå.k grundar sig på .
Dom har ju rätt i det. men samtidigt finns det ingen lag som hindrar oss från att vidt:
dessa å tgärder. Nu skall vi träffa Peter Svanberg och Lena Holmsten för att reda ut
detta. Händer det inget får vi gå vidare till i..'Ullden som är Stora Enso.
Styrelsen förslag till mötet ä r att få mandat att vidta åtgärder om inget sker.
Mötet var eniga om detta.

c. Nya scheman i ÄJvsborg

Arbetsgivaren vill börja förhandla om nya scheman fredagen den 27 maj.
lmmingham: Man vill gå tillbaks till 5-2 schemat och man vill banta ner styrkan
med några personer. Ett krav från vå ran sida är att ingen skall tvångsförflyttas.
Ghent: Man vill ändra på söndagar då det ingen båt finns kvar.
Man vill även ändra startiden till 1600 på ons-tord och fredagar, detta kommer vi
säga nej till då vi inte tycker att det finns någon substans för det.

forts. rapporter
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d. Uppsägning

5.

Ekonomjska frågor
a. Inköpta kepsar

6.

Skrivelser

7.

Övriga frågor att behandlas av
styrelsen

8.

Avslutning

Vid protokollet:

('

Arbetsgivaren bar för avsikt att säga upp våran medlem Erling Hedkvist.
Bakgrunden är att Erling går under el1 s.k kontrakt på ett år.
Hans.K bar efter el1 möle med Olof Stomi och Eva Wi.ktor fOreslagil att Erling skall
få en chans att jobba dagtid kontraktet ut och lyckas han då sköta sig skall han fä
bebålla sin anställning. Detta var men eniga om , men man måste först fä godkänt
från Lena H ocb Bengt C.
Erling skälv tyckte detta var en bra lösning. kontra driva ärendet i AD där man aldrig
kan vara säker på hur det går.

Styrelsen vill meddela alt man köpt nya kepsar till medlemmarna för en kostnad av
18000 kr. Mötet var eniga om detta

Hans Kindgen tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar, med
delta förklarade han mötet för avslutat.

Justerat:
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A : .............................. ... ...... ...................... .

Mikael Annerback

Thomas Larsson
B: ...................................... . ........... . .. ......... .

Tommy Palmqvist

