Protokoll fört vid sammanträde med
skyddskommitten å Göteborgs Stuveri
AB den 1 februari 1978.
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Vid dagens sammanträde var avsikten att skyddskornmittens och
skyddsverksamhetens organisationsform skulle bearbetas.
D Kastin kritiserade starkt företaget för att ma n avlyste det
extra möte som var fastställt.
A Johanson bemötte kritiken med att sådana skäl förelåg att
man bedömde utsikterna till positiva resultat som små men att
man nu sedan överenskommelser träffats skulle kunna diskutera
skyddsorganisationen från grunden.
S Andersson delade ordförandens uppfattning men ville samtidigt
framhålla att skyddsarbetet skulle bedrivas som om ingen facklig splittring ägt rum och detta har man inom Transport avd 2
försökt arbeta efter.
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2.

A Johanson lämnade synpunkter på hur företaget såg på skyddsorgini sationen med nedanstående grundläggande principer.
Ansvaret för arbetsmiljöfrågor och för skyddsarbetet åligger
arbetsledningen.
Personalavdelningens tekniska och medicinska arbetsmiljöfunktion utgör en expertresurs som medverkar i arbetet.
För skyddskommittens verksamhet ansvarar den tekniska arbetsmiljöfunktionen, vars chef är kornmittens verkställande tjänste. man.
Skyddskommitten skall medverka i fastställande av målen för arbetsmiljöverksamheten samt delta i planerings- och projekteringsarbete så att skyddsfrågorna från början beaktas vid utformning
av arbetslokaler och val av utrustning.
Skyddskommitten skall behandla indelning av företaget i skyddsområden samt frågan om antalet skyddsombud och huvudskyddsombud.
Skyddskornmitten skall ge underlag för och yttra sig över budget
för företagshälsovården samt delta i valet av företagsläkare och
skyddsingenjör.
Samarbete skall förekomma mellan skyddskornmitte och anpassningsgrupp.
Inom skyddskommittens ansvarsområde ligger även brandskydds- och
trafiksäkerhetsfrågor.
Vidare presenterades företagets representanter i
enligt nedanstående förteckning:

skyddskommitten

Ordinarie:

Personliga ersättare:

Alf Johanson
ordf
Owe Linton
Alvar Mattiasson
Hendrik van Mameren
Bo Wiberg
Stig Jonsson, GLT

Kjell Ödman
Bertil Ulriksson
Lennart Nordling
Gösta Witting
Bernt Larsson
Claes Lundbergr. Torterminalen

Rune Johansson och Leif Lehman är ständigt adjungerade ledamöter.
Ordinarie ledamot har skyldighet att vid förfall meddela personlig
suppleant.
A Johanson bad om synpunkter på förslaget.
E Jaeger framhöll att om vi ska få ordning på skyddsarbetet är
det av största vikt att alla följer lagar, förordningar och föreskrifter oavsett organisationstillhörighet.
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D Kastin saknade de . ekonomiska aspekterna i . förslaget.
A Jansson ville ha besked om företaget tänker tillåta att skyddsombud agerar inom hela hamnen även i fortsättningen.
K Börjesson kunde inte acceptera att skyddet användes som instrument för fackliga strider.
A Johanson menade att när hamnen indelats i skyddsområden skall
ett skyddsombud i området föra arbetstagarnas talan även om där
kan finnas flera.
Beträffande det ekonomiska ingår terminalcheferna i skyddskommitten varför någon särskild budget knappast behövs för kommitten.
De redovisade grundläggande principerna aritogs av kommitten.
Förslag till indelning i skyddsområden redovisades av 0 Linton
och A Mattiasson.
A Johanson sammanfattade den förda diskussionen. Kommitten
~tå~ i stora drag enig bakom de grundläggande principerna för
skyddskommitten, dess sammansättning jämte redovisade förslag
till indelning i skyddsområden. Ett nytt dokument kommer att
tagas fram på basis av lagda förslag.
Till nästa möte bör ledamöterna fundera på antal skyddsombud mm.
En del - riktmärken
för en skyddsfrågas väg bör nedtecknas. För att påskynda arbetet bör ett nytt möte fastställas inom ca 1 månad.
Nytt sammanträde fastställdes t i ll 1978-03-08 kl 08.30-12.30.
Vidare förekom

~cke

till anteckning i protokollet

