
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-04-04

Närvarande: Mats Hansson, Ken Camitz, Renée Stridh, Netty Börjesson, Håkan 
Johansson, Conny Lövgren, Annica Danielsson och Marie Alvefelt.

1  Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. Ett speciellt 
välkomnande riktades till Netty Börjesson och Håkan Johansson som är nyvalda 
ledamöter.

2  Dagordningen granskades och godkändes.

3  Håkan Johansson valdes att justera dagens protokoll. Ingen beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5  Inledning och praktiska frågor:

Ordförande, Mats Hansson, poängterade att alla ledamöter, ordinarie och 
suppleanter, har lika stor rätt till att säga sin åsikt.

Det är viktigt att alla ledamöter anmäler om man inte kan delta i ett 
styrelsemöte.

Alla protokoll kommer att distribueras till alla berörda. I protokollet står också 
tid för nästkommande styrelsemöte.



6 Konstituering av styrelsen

a. Mötet valde Kate Samuelsson till vice ordförande
b. Mötet valde Sune Carlsson till vice sekreterare
c. Mötet valde Ken Camitz till vice kassör.
d. Mötet valde Mats Hansson, Renée Stridh och Kate Samuelsson var för sig

        som firmatecknare
e.  Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson, Kate Samuelsson, Marie Alvefelt 
     och Kathrine Månsson till arbetsutskottet
f.  Frågan angående kultur- och teaterombud är nerlagd.
g. Mötet valde Kathrine Månsson till jämställdhetsansvarig. 
h. Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson och Kate Samuelsson till  
      anställningsansvariga.
i.   Mötet valde Linda Falk och Sune Carlsson till beklädnadsansvarig. 
j. Mötet valde Kate Samuelsson, Annica Danielsson, Gunnel Dacke och Håkan  
   Johansson till studiekommittén.
k. Mötet valde Mats Hansson och Sune Carlsson till ansvariga i arbets-

       rättsfrågor.
l. Mötet valde Marie Alvefelt till informationsansvarig
m. Mötet valde Mats Hansson, Kate Samuelsson och en ambulerande      
    representant till ledamöter i tullrådet.

7  Fördelning av facklig tid

Ordförande Mats Hansson kommer att arbeta på facket på heltid. I övrigt har 
alla förtroendevalda rätt till tio dagars ledighet för facklig verksamhet per år. 
Varje medlem har rätt till fem timmar till avdelningsmöten o.d. per år.

8  Styrelsearvoden

Styrelsen bifaller årsmötets beslut i frågan. Arvodena har höjts med ca 3%.

9 RALS

Läget i RALS-förhandlingarna är fortfarande stillastående. De medel som är 
avsedda för löner är för små och mer pengar måste skjutas till. 
Generaltulldirektören har givit direktiv till huvudprocessägarna, Lennart Nilsson 
(BB) och Ulf Rolander (EH) som ska komma fram till nya siffror/bud.

10 Kurser

Inga nya.



11 Rapporter

Gränsskyddsgrupp fyra i Göteborg har nu splittrats och tjänstemännen har blivit 
placerade i var sin grupp. Nu är det viktigt att Tull-Kust verkar för att grupp fyra 
återuppstår i någon form.

Tackkort har kommit från ett dödsbo.

12 Övriga frågor

Till kongressen som är på Varbergs stadshotell 23-25 oktober kan avdelning 
väst skicka tio representanter. Alla i styrelsen måste nu tänka till och komma 
med besked om man kan/vill åka eller ej. Anmälan om vilka som ska 
representera avd. väst ska lämnas senast 23 augusti. Motioner till kongressen ska 
lämnas senast 18 juni till förbundet.

13 Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 8 maj kl. 09.00. Plats meddelas senare.

14 Mötet avslutades


