TULL-KUST

Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-03-20
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Linda Falk, Håkan Johansson, Annica
Danielsson, Ann-Christine Rörqvist och Marie Alvefelt.
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Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
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Dagordningen granskades och godkändes.
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Linda Falk valdes till att justera protokollet. Ingen beslutsuppföljning.
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Föregående mötesprotokoll har skickats ut till alla och lades till handlingarn.
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Inledning och praktiska frågor:
Ordförande, Mats Hansson, poängterade att alla ledamöter, ordinarie och
suppleanter, har lika stor rätt till att säga sin åsikt. Debatten är fri!
Det är viktigt att alla ledamöter anmäler om man inte kan delta i ett
styrelsemöte.
Alla protokoll kommer att distribueras till alla berörda. I protokollet står också
tid för nästkommande styrelsemöte. Plats meddelas via mail av ordförande.
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Konstituering av styrelsen
a. Mötet valde Kate Samuelsson till vice ordförande
b. Mötet valde Sune Carlsson till vice sekreterare
c. Mötet valde Ken Camitz till vice kassör.
d. Mötet valde Mats Hansson, Renée Stridh och Kate Samuelsson var för sig

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
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som firmatecknare
Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson, Kate Samuelsson, Marie Alvefelt
och Kathrine Månsson till arbetsutskottet
Mötet valde Netty Börjesson till kultur- och teaterombud
Mötet valde Kathrine Månsson till jämställdhetsansvarig.
Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson och Kate Samuelsson till
anställningsansvariga.
Mötet valde Linda Falk och Sune Carlsson till beklädnadsansvarig.
Mötet valde Kate Samuelsson, Annica Danielsson, Gunnel Dacke och Håkan
Johansson till studiekommittén.
Mötet valde Mats Hansson och Sune Carlsson till ansvariga i arbetsrättsfrågor.
Mötet valde Marie Alvefelt till informationsansvarig
Mötet valde Mats Hansson, Kate Samuelsson, Marie Alvefelt och AnnChristine Rörqvist till ledamöter i tullrådet.
Styrelsearvoden
Styrelsen bifaller årsmötets beslut i frågan.
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Tullråd
Tullrådet hölls 11-12 mars på Västerlånggatan i Stockholm. Hela första dagen
diskuterades kostymgruppens förslag.
GD och ÖD kom till första mötesdagen. En journalist och en fotograf från
Trelleborgs Allehanda hade kommit dit för att fotografera när
Trelleborgsavdelningens ordförandeskulle lämna över de drygt 16 000
underskrifter (i protest mot tullens uppsägningar) till GD. De gjorde även en
intervju med GD.
GD började med att säga att hon var besviken på Tull-Kust för att vi tror att
kostymgruppens förslag redan skulle vara taget. Hon poängterade att den
rundresa hon och delar av kostymgruppen gör inte är ett spel för galleriet. Karin
hävdar bestämt att inget beslut är taget än!
Diskussionerna var många och långa angående förslaget och de kunde eller ville
inte svara på några frågor som Tullrådet ställde. Deras besök slutade med att
Tull-Kust berättade för GD och ÖD att ett misstroende kommer att riktas mot
dem. Ett brev skickades även till finansminister, Anders Borg där Tull-Kust
också begärde att få ett möte med honom.
På kvällen var tullrådet i riksdagen och lyssnade på interpellationsdebatten med
Anders Borg.
Nästa dag fortsatte diskussionerna om misstroendeförklaringen. Nya RALS
gicks också igenom.
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RALS
I stora drag är det ett treårigt avtal med en individgaranti på 1050 kr/mån. på tre
år. Arbetsgivaren har ”köpt loss” okt-dec 2007 för en engångssumma på 3600 kr
som betalades ut med decemberlönen. Den nya RALS:en kommer att gälla från
årsskiftet 07/08. Här vill arbetsgivaren
• Ha två revisionstillfällen istället för tre
• Se över arbetstidsbestämmelserna i Tull-Alfa
• Avskaffa aspirant- och utvecklingslön
• Att en förhandlingsmodell används, alltså kollektiva förhandlingar eller
enskilda
Flera förhandlingstillfällen är inbokade nu under våren.
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Rapporter
A-kassan Förbundet ser över a-kassan och ett förslag är att gå ihop med en
annan a-kassa. De som ligger närmast till hands är ST, SKTF och SEKO. Vi
kommer då att få en billigare avgift.
Central uppbörd Från den 1 april 2008 kommer Tull-Kust att övergå till ett nytt
medlemssystem som innebär att medlemsavgifterna kommer att tas in centralt.
Alla som idag betalar sin avgift via löneavdrag kommer inte att märka någon
skillnad. Avgiften kommer fortsättningsvis att dras från lönekontot. Mer
information finns att läsa i ”På Gränsen” sid. 19.
Lokalerna på Landvetter Efter många turer och diskussioner är lokalplanerna för
gränsskyddet på Landvetter tillbaka till ursprungsritningarna.
Tackkort har kommit från Anders Ljungströms dödsbo. Tackkort och blomma
har kommit från medlemmar som tackar och uppskattar Tull-Kust:s arbete.
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Kurser
Se Tull-Kust:s hemsida!
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Övriga frågor
Är det många som har hört av sig och är missnöjda med RALS 2006 som blev
klart nyss? Inte fler än vanligt.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 23 april kl. 09.00. Plats meddelas
senare.

14

Mötet avslutades.

