TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 07-09-07
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Renée
Stridh, Netty Börjesson, Kathrine Månsson, Sune Carlsson, Annica Danielsson och
Marie Alvefelt.
1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Sune Carlsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Vid förra
styrelsemötet föreslogs att Renée Stridh skulle ta reda på vilket bankkonto som
bäst lämpar sig för Tull-Kust. Mötet beslutade att ge Renée fria händer att
placera pengarna på det konto som passar bäst.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
En tjänsteman har flyttat från Tullkrim/Analys till Gränsskyddsgrupperna i
Göteborg.
En tjänsteman har flyttat från Tullkrim/Span till Gränsskyddsgrupperna i
Landvetter.
En tjänsteman har fått placering på Tullkrim/Analys.

6

Kongressen
Valberedningens nomineringar till förbundsstyrelsen är nu klara och det är
samma som mötet beslutade nominera på förra styrelsemötet.
Motionerna till kongressen diskuterades och gicks igenom.
Generaltulldirektör, Karin Starrin är inbjuden till kongressen och har tackat ja.

7

Tullråd/Förbundsråd
GD, Karin Starrin, ÖD, Ted Stahl och processägarna för Effektiv Handel och
Brottsbekämpningen, var alla inbjudna men tackade nej.
Under dagarna diskuterades bl.a. återinförande av vinterförlängningsdagar (vid
vintersemester), hundförarmärke på uniformen och lönestatistik efter utfallet av
RALSen.
Representationen i tullrådet är snedfördelad. Ett förslag till kongressen kommer
att vara att norra delen minskar sin representation med två personer, östra, södra
och västra delen ökar sin representation med en person vardera.
Beklädnadsgruppens rapport angående byxan och jackan som ska ersätta
overallen har kommit.

8

Kurser
Kurs

När

Sista anm.

Akutell arbetsrätt
Arbetsskada och rehab

12-14 november
6-8 november

1 oktober
25 september

Alla kurser hålls på Bergendal.
9

Rapporter
”Kostymgruppen” har inte kommit med några formella förslag ännu. De tittar
dock på olika pensionslösningar.
Strategisk Utveckling kommer att organisatoriskt upplösas och personalen
fördelas på de två kärnverksamheterna, Effektiv Handel och Brottsbekämpning.
En beredningsgrupp håller på att titta över formerna för arbetsmiljökommitén.
Mats B O Larssons rapport angående IT-verksamheten finns att läsa på nätet.

En grupp där två representanter från styrlesen ingår, arbetar med att ta fram
föreskrifter och rutiner för arbetet med gasade container och slutna
godsbehållare, tankar m.m.
Så fort arbetet med innertaken i ”femman” är klara kommer brandvarnarna att
monteras.
RALS
Två lönesättande samtal från KCGG lämnas vidare för centrala förhandlingar.
KC Ombud är helt klara nu. KC Företag har sju samtal kvar och KC Q har 24
lönesättande samtal som har slutat i oenighet. KC Q, kollektivt har strandat.
Angående kommande RALSen, finns yrkanden från OFRp att läsa på nätet.
10

Övriga frågor
Är tulltjänstemän livförsäkrade? Ja genom AFA-PSA, en ganska dålig ersättning
dock.
En ny arbetsmiljöenkät finns att fylla i på intranätet igen. Vad händer med
resultaten? Blir det någon uppföljning? Frågorna tar Mats med till nästa
ledningsgruppsmöte.

11

Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 15 oktober kl. 09.00. Lokal meddelas
senare.

12

Mötet avslutades.

