TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-03-20
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Linda Falk, Annica Danielsson,
Gunnel Dacke, Netty Börjesson, Ken Camitz, Shahab Sarmadi och Sune Carlsson.
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Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna och särskilt vår nya
kassör Shahab Sarmadi.
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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 handlingarna.
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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, Shahab Sarmadi och Kate Samuelsson var för sig
som firmatecknare
e. Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson, Kate Samuelsson, Marie Alvefelt
och Kathrine Månsson till arbetsutskottet
f. Mötet valde Kathrine Månsson till jämställdhetsansvarig.
g. Mötet valde Mats Hansson, Sune Carlsson och Kate Samuelsson till
anställningsansvariga.
h. Mötet valde Linda Falk och Sune Carlsson till beklädnadsansvarig.
i. Mötet valde Kate Samuelsson, Annica Danielsson, Gunnel Dacke och Håkan
Johansson till studiekommittén.
j. Mötet valde Mats Hansson och Sune Carlsson till ansvariga i arbetsrättsfrågor.
k. Mötet valde Marie Alvefelt till informationsansvarig
l. Mötet valde Mats Hansson, Kate Samuelsson, Marie Alvefelt och AnnChristine Rörqvist till ledamöter i tullrådet.
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Fördelning av facklig tid
Mats redogjorde för vad som gäller vid fördelning av facklig tid. Alla har rätt till
10 dagar med full betalning. Lokala överenskommelser förekommer också.
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Styrelsearvoden
Styrelsen bifaller årsmötets beslut i frågan.
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Tullråd
Tullrådet hölls 3-4 mars i Stockholm. Första dagen tillbringades på HK där Åsa
Wilcox och Lennart Nilsson deltog från ledningen. I stort sett hela dagen gick åt
till att redovisa hur långt arbetsgrupperna kommit i sitt arbete. Det enda
konkreta beslutet som redovisades var att norrlandsgruppernas operativa ledning
kommer att placeras i Umeå.
Andra dagen tillbringades på Västerlånggatan och då diskuterades bland annat
beklädnadsfrågor och Rals. En annan fråga som togs upp var konsekvenserna av
Mats Viktors utredning av EH vilka kan bli stora.
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RALS
Alla förhandlingar är avslutade gällande det gångna revisonstillfället.
Nästa revisionsperiod startar den 1/1-10.
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Rapporter
Björn Hartvigsson, Mats-Ove Andersson och Mats Hansson har varit på resande
fot längs Norgegränsen och haft möten med våra medlemmar.
Frågor som kom upp var bland annat om den osäkerhet som råder för några av
medlemmarna när det gäller datum för pensioneringen.
En annan kontroversiell fråga som verkligen hamnat i långbänk är nybygget av
tullstationen i Hån. Efter det att Norrmännen sagt nej till det senaste förslaget så
har Ted Stahl varit i Norge för att försöka få igång samarbetet igen.
Konstateras kan också att den nuvarande lösningen på lokaler, kontrollplats
m.m. är under all kritik. Detta påverkar också arbetsmiljön mycket negativt.
Delpensionsavtal enligt PA03 har beviljats för två tjänstemän på Lar. Däremot
har en tjänsteman på Effektiv Handel fått avslag på sin ansökan.
Gruppchefstjänsten i Sundsvall har tillsats.
En tjänsteman i Svinesund har fått tjänst på EH-staben i Stockholm.
Tre tjänster, gruppchef, projektledare och it-forensiker på gränsskydd Gbg har
utlysts.
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Kurser
Se Tull-Kust:s hemsida!
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Övriga frågor
Vad händer i frågan om beväpning av BB-personal?
Frågan har blivit aktuell i samband med det ökande antalet husrannsakningar
som utförs av BB-personal där inte beväpnad personal från Span eller Polisen
kan vara med och stötta. Detta påverkar säkerheten för BB-personalen.
Något nytt om utvärderingen av skannerverksamheten?
Inget svar på detta ännu.
Sammansättningen av den nya styrelsen skall sättas upp på våra anslagstavlor.

14

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 8 april kl. 09.00. Plats meddelas
senare.

