TULL-KUST
Avdelning Väst
Minnesanteckningar 07-11-15
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Renee Stridh, Ken Camitz,
Linda Falk, Kathrine Månsson, Gunnel Dacke, Annica Danielsson.

1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Renee Stridh valdes att justera dagens protokoll.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
En tjänsteman på Tke Svd har slutat sin anställning from. 071031 på egen
begäran.
Under tiden 070901-071130 erhåller två tjänstemän ett
på 1500kr/mån. vardera när de är anlitade som lärare i konflikthantering.
Detta som ersättning för förlorat OB-tillägg.
En tjänsteman på Tke Svd skall under tiden 071101-080228 verka i
utvecklingsprojektet Verksamhetsarkitektur-TA (omfattning 20%).
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RALS
Parterna i den ”gamla” RALSEN dvs. revisionstillfälle 0601001 har nu
enats om opartisk skiljeman för att kunna lösa ut såväl strandade
lönesättande samtal som de strandade förhandlingarna vid KC Q för de
som de som valt kollektiv individförhandling.

7

Kurser
En föreläsning är aktuell. ”Konsten att läsa tankar” Henrik Fexeus
föreläser under temat: Hur du förstår och påverkar andra!
Stenhammarsalen Konserthuset. Måndag 3 dec. kl 1300-1530 eller
1830-2100.
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Rapporter
Det står nu klart hur utvecklingsavdelningen ska förnyas. Efter
genomförda intervjuer med de som jobbar där placeras de nu hos
antingen BB eller EH, med start från årsskiftet. Ingen behöver byta
stationeringsort.
Sex tjänstemän på KC Q är nu uttagna för att sköta ansökningarna till
AEO. Det är för närvarande lite oklart hur omfattande denna arbetsuppgift
kommer att bli, då det är okänt hur många företag som kommer att ansöka.
Det är dock klart att uppgiften inte blir en heltidssyssla.
All fartygsklarering flyttar från årsskiftet till tke Arlanda. De tre
tjänstemän som fram tills nu haft arbetsuppgiften ute på Arendal får
andra arbetsuppgifter där.
En skyddsrond är genomförd i våra lokaler i Nordstan. Brister kunde
konstateras på en rad punkter. Bla. sladdragning i Datastugan, problem ¨
på sjätte våningen. Dessa brister är nu åtgärdade. Skyddsrond är planerad
även för lokaler utanför Nordstan och kommer att genomföras inom en
snar framtid.

Den sk. ”kostymgruppen” har inte lämnat någon information till Tull-Kust
överhuvudtaget. Det har nu gått ett halvår sedan ”värstingscenariot”
presenterades, där det beskrevs att underskottet år 2012 skulle uppgå till
510 miljoner om inga nya medel tilldelades från finansen. Detta har
bidragit till en mycket stark oro bland delar av våra medlemmar.
En följd av tystnaden har också blivit att det florerar ett antal helt
ogrundade rykten, vilket givetvis förstärker oron.
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Övriga frågor
Inga

10

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen 20 dec. kl. 0900.
Plats meddelas senare.

11

Mötet avslutades

