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Det har till Avd . 4 kommit ett tillkännagivande från VU-ledamoten
J an Mörck som lyder enligt följande , citat : " På grund av rådande
omständigheter , vilka omöjliggör allt aktivt och progressivt fackligt
arbete , avsäger jag mig härmed mitt uppdrag som ordför ande för Södr a
Distriktet . " Slut på citat .
Meddelandet är undertecknat Jan Mörck och inlämnat på fackföreningsexpedi tionen utan kommentarer den 16 mars i år. (se bilaga)
Ställningstagandet är en regressiv handling, som har föga att gör a med
ett aktivt fackligt arbete . Svårigheterna för Jan Mörck att arbeta för
ett kollektiv har varit uppenbara och kan möjli gen vara ett svar på
den uppgivenhet som genoms yr ar hans s tällningstagande .
Det har även kommit till vår kännedom att det skall hållas ett möte i
Paris med det Franska fackföreningskollektivet C. G.T och Sv . Hamnarbetarfö rbundet där en av fö rbundets r ep r esentanter är Jan Mörck , en ligt
tidigare förbundsstyrelsebesl ut .
Med anledning av den .uppkomna situationen anser s tyrelsen för Avd. 4
att fö rbundss tyrelsen snarast bör ompr öva tidigar e beslut vad gäller
Jan Mör cks r epr es entation vid nämda mö te .
Vi är av den uppfattningen att han i nuvarande sinnesstämmning ej på
ett positivt sätt kan föra förbundets förhandlingar med C. G. T om
ett framtida fackligt samarbete.

Med kamratliga hä lsningar
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