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Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.
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Conny Lövgren valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.
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Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
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Inkomna skrivelser
Inga inkomna att redovisa.
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Kostymgruppen
Möte i Stockholm den 5/2 mellan Ted Stahl, Inge Lindunger, Kristina Lindstedt
och Lilla Tullrådet från Tull Kust samt tre representanter från Saco.
Ted Stahl inledde med följande: ”Vi måste inledningsvis säga att vi måste vara
överens om de ekonomiska förutsättningarna inför kommande förhandlingar”
Ett försök att tala om var skåpet skall stå…..
Anledningen till att det inte är några planerade personalneddragningar i
Stockholm är att de i framtiden blir ansvariga för insatserna i Norrland.
Den tidigare planerade neddragningen på Arlanda drabbar istället Karlshamn.

Det konstaterades också att de ekonomiska förutsättningarna 2010-12 är
hypoteser.
Slutsatsen blir att det för tillfället råder total oenighet mellan myndigheten och
Tull Kust gällande kostymgruppens förslag.
En fråga som togs upp från facket var varför det inte finns några förslag till tidig
omställning, ställa sin plats till förfogande. Något svar på detta gavs inte utan tas
med i den fortsatta beredningen.
Frånvaron av verksamhetsanalyser togs också upp.
Möte skall ske centralt i Stockholm gällande vilka arbetsmiljökonsekvenserna
kan bli till följd av utredningens förslag.. Deltagare från Tull Kust blir Mats
Hansson och Jan Martinsson.
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Årsmöte hålls tisdagen 18 mars klockan 16:30 i Pater Noster
Anmälan senast tisdagen 11 mars till fackexpeditionen.
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Kurser
Inga aktuella. TCO:s kurskatalog gäller.
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Rapporter
Arbetsmiljökommittén hade möte onsdagen 6 februari.
Avtalet om företagshälsovård med Previa går ut vid halvårsskiftet.
Ny upphandling skall göras. Från Tull Kust deltar Mats Hansson och Jan
Martinsson.
Previa redovisade hälsoläget i Tullverket. Alla sjukskrivningstal sjunker, vilket
kan ha en helt annan förklaring än att vi blir friskare med tanke på rådande
situation.
Alla KC:n i Stockholm, Göteborg och Malmö och de nedläggningshotade
orterna skall besökas av GD och ÖD.
Slugmåtten för senaste tertialen ser bra ut, 54 gröna, 28 gula och 36 röda.
Tillbuds och arbetsskaderapporten för samma period redovisar 32 stycken i
huvudsak rörande BB.
Två ärenden finns anmälda till arbetsmiljökommitén.
Ett gäller personliga mobiltelefoner vilket väntas få sin lösning i och med
införandet av RAKEL om ca 1 år.
Det andra gäller utbildning i konflikthantering. Alla som anses ha behov av
denna utbildning skall få det.

Verksamhetsplanen för 2008 är fastställd.
10

Övriga frågor fanns inga att redovisa.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen 5 mars kl. 09.00. Plats meddelas
senare.

12

Mötet avslutades

