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1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Netty Börjesson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen 
beslutsuppföljning.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

Anställningen för en tjänsteman upphör fr.o.m. 1 februari 2008.

6 Kostymgruppen

Ingen ny information! Tull-Kust får inte längre någon förhandsinformation. 
Rapporten kommer att publiceras på intranätet tisdag 29 januari kl. 14.00. De 
förslag som kommer att presenteras i rapporten ska MBL-förhandlas och första 
förhandlingen är 5 februari i Stockholm.



7 Årsmöte

Årsmötet bestämdes till tisdag 18 mars kl. 16.30 i konferensrum Pater Noster 
(gamla Hån). 

Christer Käll, valberedningens sammankallande, ställde frågan om det är någon 
som kommer att avsäga sig sitt uppdrag inför årsmötet. Samtliga var villiga att 
fortsätta sitt arbete i styrelsen.

8 Kurser

Arbetsmiljö, 15 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad på fem 
seminarietillfällen på TCO i Stockholm mellan 11 mars 2008 – 14 januari 2009.

Arbetslivets juridik, 15 hp. Denna kurs är också uppdelad på fem seminarier på 
TCO i Stockholm mellan 31 mars – 28 november 2008.

Högre facklig ledarutbildning på Bergendal och TCO i Stockholm, tiden 14–16 
april, 3 juni och 3 september 2008.

För att läsa om ytterligare utbildningar gå in på www.tullkust.se och läs under 
fackliga studier.

9 Rapporter

Angående den gamla RALS:en så har Tullverket först nu lämnat över 
förhandlingarna till arbetsgivarverket för fortsatta förhandlingar!

Ny RALS
Det har varit en förhandling och fler förhandlingstillfällen är inbokade.

Ekonomi
Avdelning Väst kommer att gå minus denna period. Medlemsantalet minskar 
och det kan bli aktuellt med en höjning av den lokala avgiften till Tull-Kust.

Nya förhörsrum
Conny Lövgren rapporterade att byggnationen av de nya förhörsrummen nere i 
garagen kommer att påbörjas snarast. Ritningarna är klara och beslutet är taget!

10 Övriga frågor

Inga!

11 Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 11 februari kl. 09.00. Plats meddelas 
senare.

http://www.tullkust.se/


12 Mötet avslutades


