TULL-KUST
Avdelning Väst
Minnesanteckningar 07-08-01
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke,
Renee Stridh, Conny Lövgren, Netty Börjesson och Håkan Johansson

1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
En tjänsteman har fått förflyttning från analys till gsg Landvetter
Anders Hallin har förordnats som ställföreträdande för de båda gruppcheferna vid gsg
Landvetter.
Tjänsten som gruppchef vid teknikspangruppen i Göteborg har blivit tillsatt.

6

RALS
Samtliga kollektiva förhandlingar förutom KC Q är nu avslutade med känt resultat.
Vad det gäller KC Q så kommer förhandlingarna att återupptas på central nivå, dvs.
mellan förhandlingschefen och förbundet den 16 augusti. Som en följd härav så är också
de flesta lönesättande samtalen vid KC Q strandade.
Vad det gäller lönesättande samtal vid övriga KC:n så är det för vår räkning ca 10 st där
fortvarande inte kommit till avslut.

7

Kongressen
Mötet beslutade att till valberedningen nominera följande personer:
Förbundsordförande: Björn Hartvigsson
Förste vice ordförande Johnny Johansson
Andre vice ordförande Jan-Olof Jönsson
Ledamot tullen
Lena Larsson
Ledamot kusten
Klas Johansson
Studieansvarig
Åsa Gunnheden

8

Aktuella kurser och föreläsningar
TCO-kurser: 1-3okt. Psykosocial arbetsmiljö
22-24 okt. Diskriminering i arbetslivet
Föreläsningar: ”Allt är möjligt”
David Lega Folkets hus 25okt. kl. 1300-1530 eller
1800-2030 anm. senast 25sep.
”Coacha dig själv” Mia Thörnblom och Alice Bah-Kuhnke
Lorensbergsteatern 2okt. kl. 1300-1530 eller 18002030 anm. senast 2 sep.

9

Rapporter
Efter ledningsgruppens möte 7-8 maj har en oro inför framtiden spridit sig bland våra
medlemmar. Anledningen är de planeringsdirektiv som där togs fram. Där beskrivs ett
slags ”värstingsscenario” som skulle innebära ett underskott i tullverkets budget år 2012
på ca. en halv miljard om vi fortsätter med kostnader vi har idag. Ännu är inga beslut
fattade, men ryktena desto fler. Kommer en bedömning som säger att myndigheten har
övertalig personal så är det Tull-Kust:s bestämda uppfattning att man först gör det
möjligt för dem som vill lämna att få göra detta via pensionslösningar.
MBL-förhandlingarna ang. förändrad inriktning av kontrollarbetet samt nya
tjänstgöringslistor för gränsskyddsgrupperna på Landvetter slutade med att arbetsgivaren
gick med på att behålla nuvarande listor i avvaktan på eventuella förändringar längre
fram.
En arbetsgrupp kommer att tillsättas på KC Ombud för att se över möjligheten att
centralisera fartygsklareringen till tke. Arlanda. Tull-Kust har blivit erbjudna att delta.
Kassören påtalade möjligheten att förvalta avdelningens på ett mer räntebärande konto.
Här finns några olika alternativ. Kassören lämnar ett förslag vid nästa möte på vad som
motsvarar våra behov bäst.
En tjänsteman har valt att sluta sin anställning ca 1 ½år innan pensionsdags. Kate och
Mats uppvaktade traditionsenligt med blomma och C B Svenssons bok.

En tjänsteman har fått nytt jobb på hemorten och slutar därför sin anställning.

Mats deltog som en av Tull-Kusts representanter vid Tullverkets styrelsemöte 14 juni
En punkt på mötet som tog stort utrymme var den uppkomna situationen med den sk.
internetspriten efter EU-domstolens utslag.
10 Övriga frågor
Inga

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till fredagen 7 sep. kl. 0900 Plats meddelas senare.
12 Mötet avslutades.

