TULL-KUST
Avdelning Väst
Minnesanteckningar 07-02-27
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda
Falk, Håkan Magnusson, Renée Stridh, Stefan Russberg, Sune Carlsson, Annica
Danielsson och Marie Alvefelt.
§1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

§2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

§3

Annica Danielsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.

§4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser
Malin Lundberg har fått en tjänst på rättssekretariatet på HK.
Åsa Jonasson på Strategisk utveckling har fått vikariatet som
omvärldbevakningschef.
Tommy Karlsson i Svinesund har fått tjänsten som vikarierande gruppchef vid
KC Ombud.
Till biträdande klareringschef norgegränsen har Gunnar Oleniusson utsetts.
Spangruppen i Svinesund ska integreras i gränsskyddsgrupperna när de inte har
något specifikt uppdrag.
Gruppchefstjänsten för teknikspangruppen ska utlysas.

§6

Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas i konferensrum Pater Noster tisdag 27 mars kl.
16.30. Till årsmötet kommer en kvinna från AMF pension och informerar om
pensioner.

§7

Valberedningen
Valberedningen består av Roland Kristiansson, Anders Olsson och Christer
Käll. Christer Käll, som är sammankallande, deltog i mötet. Två ledamöter
meddelade att de inte kandiderar för ännu en period.

§8

RALS
Förhandlingarna mellan BB-processen och Tull-Kust pågår fortfarande. Parterna
är ännu inte eniga.
Vad gäller EH-processen så ligger parterna fortfarande långt ifrån varandra.
Förhandlingar pågår.
Bud har kommit från arbetsgivaren angående Adm. Lågt bud – Tull-Kust har
lämnat ett motbud.
Övriga processer är under förhandling.

§9

Kurser
Kurs

När

Sista anm.

Att hantera konflikter, kriser och besv. människor
Kvinnors ledarskap i facket
Arbetsskador och Rehab
Regionala skyddsombud

7-9/5
29-31/5
23-25/4
29-31/5

19/3
10/4
5/3
10/4

Föreläsningen ”Inte säkert du har rätt bara för att du är arg” på
Lorensbergsteatern tisdag 13/3 kl. 13-15.45 eller 18-20.45. Anmälan så snart
som möjligt.
§ 10

Rapporter
Kate Samuelsson och Mats Hansson ingår i en partsammansatt grupp som ska ta
fram definitioner på lönekriterier.
Sune Carlsson och Mats Hansson ingår i en grupp som ska se över rutiner och
föreskrifter för säkerheten runt och hantering av gasade containers och övrigt
farligt gods.

Personalen på Landvetter har haft möte med Åse Arnvik angående ett uppdrag
som rör verksamheten på Landvetter. Uppdraget går ut på ändring av
tjänstgöringslistan, ta två tjänstemän från grupperna som ska syssla med
selektering och en inriktning på kontroll av fraktgodset. Personalen själva på
Landvetter vill ha två nya tjänster som selekterare och fortsätta arbetstiden som
idag. Gruppcheferna ska nu skriva en arbetsbeskrivning angående de
arbetsuppgifter som utförs på Landvetter och försöka få ha kvar sin nuvarande
tjänstgöringslista.
Gränsskyddsgrupp fyra i Göteborg är upplöst fr.o.m. 1 april i år. De som ingår i
grupp fyra kommer att placeras ut i varsin gränsskyddsgrupp 1-3 och 5-7 i
Göteborg.
SACO-föreningen i Västra Sverige har upphört och utgår numera centralt från
Stockholm.
Göteborgstullens idrottsförening vill att Tullverkets ideella föreningar är med
och ordnar en vårfest. Tull-Kust hjälper till vid ett sådant evenemang.
Kongresshandlingarna till Tull-Kust:s kongress 23-25 oktober 2007 har kommit.
Ombyggnationer på tullkammaren på Landvetter pågår just nu.
En nyrekryterad lokalsamordnare, Henrik Öst, har just börjat.
Kajsa Hallman-Bergqvist tackar för blommor.
§ 11

Övriga frågor
För deltidspensionsavtalet, 58+, gäller följande; alla som är födda 1946-1948
kommer att få erbjudandet, räcker pengarna så kommer de som är födda 1949 att
bli erbjudna i åldersordning.

§ 12

Nästa styrelsemöte bestämdes till fredag 23 mars kl. 09.00. Lokal meddelas
senare.

§ 13

Mötet avslutades

