TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-02-18
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Netty
Börjesson, Annica Danielsson, Christer Käll och Marie Alvefelt.
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Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. Speciellt välkommen till
valberedningens sammankallande.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.
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Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.
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Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
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Valberedningen
Samtliga ledamöter ställer upp för omval vid årsmötet, utom kassören Renée
Stridh. Två veckor innan årsmötet kommer valberedningens förslag till
avdelning väst:s styrelse att presenteras tillsammans med inbjudan till årsmötet.
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Årsmötet
Årsmötet är bestämt till tisdag 17 mars kl.16.30 i konferensrum Pater Noster.
Innan årsmötesförhandlingarna startar kommer en representant från AMFpension att hålla en information. Till årsmötet är också Tull-Kust:s
förbundsordförande, Björn Hartvigsson, inbjuden.

Vid årsbokslutet har ett negativt kassaflöde redovisats. Styrelsen beslutar
därför om att lämna ett förslag till årsmötet om en höjning av den lokala
avgiften till Tull-Kust avdelning väst med 5 kr.
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Inkomna skrivelser
De fyra nyanställda på Effektiv Handel (EH) längs norgegränsen har fått en
lönejustering i 2008 års nivå.
En tjänsteman har fått förlängt som projektledare på tullkrim i Göteborg tills
vidare och har även fått en vikariatslön.
En tjänsteman på EH har fått avslag på sin deltidspensionsansökan med
motiveringen, verksamhetsskäl.
Tjänsten som biträdande systemägare på BB-staben är tillsatt.
Tjänsten som chef för produktområde Tullsvar är tillsatt.
En tjänsteman på EH har sagt upp sig.
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Kurser
Inga aktuella.
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Rapporter
Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. Än en gång har
sjukdagarna i Tullverket minskat.
Ett nytt intranät är på gång.
Arbetsgrupperna, Norrland, Styrning och ledning och Integrering, ska vara klara
med sitt arbete till 1 juni 2009. En delrapport ska komma i april.
Nyrekrytering pågår i Tullverket. Fem ska till EH i Göteborg. Mats Hansson och
Kate Samuelsson har gått på rekryteringskurs och kommer att medverka vid
samtliga intervjuer.
Ett förslag på nytt 58+-avtal har lämnats till Tull-Kust som ska ta ställning och
sedan ska det förhandlas.
E18 har fått en ny sträcka över gränsövergången i Hån/Örje. Norska och svenska
tullare ska samlokaliseras, men det kommer att försenas då bygget blir mycket
dyrare än beräknat. Tills vidare sitter svenska tullare kvar i de gamla lokalerna i
Hån.

Mats B.O. Larsson håller just nu på och ser över scannerverksamheten.
RALS
Fem tjänstemän på BB och tre på EH har strandat sina lönesättande samtal.
Central förhandling blir det nu för tjänstemännen på BB, två av avtalen på EH
ser man troligen en lösning på och en kommer att förhandlas om på torsdag 19
februari.
Under vecka 11 kommer Mats Hansson, Björn Hartvigsson och Mats-Owe
Johansson åka runt till Svinesund, Hån, Eda och Karlstad för
informationsmöten.
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Övriga frågor
Listorna för gränsskyddsgrupperna innefattar lunchraster. Detta är ett problem
då personalen inte alltid kan utnyttja sin lunchrast.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till fredag 20 mars kl. 09.00. Plats meddelas
senare.
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Mötet avslutades och ordförande, Mats Hansson, tackade för visat intresse.

