TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-05-27
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Shahab
Sarmadi, Kathrine Månsson, Annica Danielsson, Ann-Christine Rörqvist och Marie
Alvefelt.
1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Ken Camitz valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
Fem nyanställningar till Effektiv Handel. Deras lön ligger på mellan 21500 –
23500.
Tjänsten som projektledare på tullkrim i Göteborg är tillsatt.
En tjänsteman har fått tillsvidareanställning på tullåklagarexpeditionen.
Tre nyanställningar har gjorts till Gränsskyddet i Umeå.
Tjänsten som gruppchef på Gränsskyddet i Göteborg är tillsatt.
Tjänsten som IT-forensiker på tullkriminalen i Göteborg har gått till en extern
sökande.

Tjänsten som kvalificerad handläggare på Staben gränsskydd Göteborg är
tillsatt.
Tjänsten som SMT/AEO-handläggaren är tillsatt.
Tjänsten som chef för den nya Nationella Enheten är tillsatt. Tjänsten som
biträdande chef har för närvarande tre sökande.
6

Kurser
En förbundskurs kommer att hållas 21-24 september 2009.

7

Rapporter
Åsa Wilcox, Lennart Nilsson och Per Hellman har haft information till berörda
av integreringen av Risksektionen och Underrättelsesektionen.
HR-dagar har hållits i Göteborg.
ST:s a-kassa har föreningsstämma 28 maj.
Mats BO Larssons rapport angående scannerverksamheten finns att läsa på
nätet. Bl.a. föreslås en fast scanner till Göteborg.
Avdelning Väst har representerat på tre pensionsavgångar.
En översyn av tjänstgöringslistorna på gränsskyddet ska göras. En arbetsgrupp
ska tillsättas för detta.
Fr.o.m. 10 juni kl. 16-19 kan det komma att bli skyddsstopp på Lernacken om
inte arbetsmiljöproblemen med smitningar och höga hastigheter åtgärdats.
Den provisoriska visiteringslokalen i Hån har rasat. Arbetsstopp råder.
Ett intag ska byggas nere i källaren/garaget mellan arkivet och konfiskan. Detta
kommer att ske någon gång efter sommaren.
Nyrekryteringar ska genomföras, två till gränsskyddet och två utredare till
tullkrim. Alla i Göteborg. Dessa kommer att gå en gemensam utbildning i ett år.

8

Övriga frågor
Ann-Christine Rörqvist efterfrågade en förteckning över vilka klädesplagg det
finns att tillgå för personalen.

En förteckning över den nya styrelsen ska sättas upp.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 25 juni. Obs tiden kl. 13.00!!
Plats meddelas senare.

10

Mötet avslutades.

