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l. Mötet öppnande:

I .Martin Berg häl ade alla välkomna och fö rklarade mötet för öppnat
2. Dagordningen föredrog - och godkände .

3

Va l av justering mä n
tillika rö träknare:

Mötet valde: A

~

Lars~ Thylegård

B. Henrik Johan on

4

Rapporter
a. Ce ntral uppgörelse

b. Ny tt avta l Klippa n

Centralt lö neavtal 26/6-05 530 kr/ mån 2,4 % på tillägg detta löper t.o.m 3113-06

yn avtal Klippans båtsmän 4% och 50% på torhelgema ob

c. Nya cheman i ÄJvs bo rg
fö r både G hent o lmm

Ghent mer kväll mindre natt
!mm 5-2 chema
lnget utav kiften fylls på med nya anställningar. Företaget atsar på 2-skift
24 nya framöver

d . pp ägnino indragning av
bricka n för en blixt

Indragning av bricka för en blixt. Vi kommer ingen vart lokalt frågan går vidare till
en central förhandling

e. Ny orga ni ation i
kandiahamnen

Vi re erverar o

mot kon tellationen Bo Eklund I Reine Johan on

5.

6

7

Ekonomis ka frågor
a. Inköp av ke p ar o t-shirts

Inköp för 19 000 kr godkände av mötet

b. Ö vernattning på Arken

Forskare från Au tralien (hamnarbete, olidaritet etc) om intervjuar hamnarbetare
bl.a om generation växlingar m.m
Mötet godkände Hamn 4 :ans ko tnader på 2240 kr för logi

krivel er

Övriga frågo r att behandlas av
tyrelsen

Mi nöje i kandia över att nanskiftet rings ut på ö-tid 16-24
tyrel en bö r verka för ökad olidaritet på kajen

Martin Berg tackade för vi at intre e och förklarade mötet för av lutat.

8. Avslutnin g

Justerat:

Vid protokollet:

A L)~~~~
Lar i;Rk Thylegård

Frank Lund

B: ............ .. ... .... ................... ... .................. ..
Henrik Johans on

