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Hej Gunnar- Jag sänder kopior på uppgörelse med Fraktarna som vi
träffade den 31 aug .
Som framgår av protokollet gick HAO och Fraktarna AB med på ett
premielöneavtal som innebär att terminalarbetarna får 1:50 kr för
varje ton som lämnar terminalen.
Uppgörelsen är på prov i sex månader och skall utvärderas lokalt .
Gubbarna har accepterat uppgörelsen som sådan och anser att den
kan utgöra inkörsporten till ytterligare framgångar .
Transport har två medl emmar där -dessvärre så får dom också detta
påslag. Vi har gjort vissa beräkningar vad uppgörelsen ger i pengar
och kommit fram till att utslaget blir c:a 3:oo kr i timman .
Vi fick i samband med uppgörelsen utlova att dra tillbaka varslet
om stridsåtgärder, vilket jag också har gjort .
Grunden för denna uppgörelse kan kanske användas i de övriga terminalerna som vi har medlemmar .
Ang.Sydafrika
Vår avdelning hade styrelsemöte i går och behandlade bl.a en inbjudan
från AGIS att deltaga i ett seminarium om förtrycket i Sydafrika.
Vi beslutade att vidarebefordra skrivelsen till förbundet och samtidigt föres l å att någon representativ medlem från avdelning 1 i Stockholm deltar som representant för förbundet i s in helhet . Vi tycker att
VU kan besluta i frågan. Omnågon e l ler några från Stockholmsavdelningen
d~ltar .. blir det inga resekostnader - eftersom sammankomsten är förlagd
till lordagen den 22 september blir det heller inga kostnader för förlorad arbetsinkomst . Materialet bilägges .
Vi tycker det är vikti gt att förbundet deltar .
Med kamratliga hälsningar

Karl Hallgren
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