TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 09-12-16
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Linda Falk, Shahab
Sarmadi, Netty Börjesson, Sune Carlsson, Annica Danielsson, Ann-Christine
Rörqvist och Marie Alvefelt.
1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3

Annica Danielsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Från föregående
möte beslutades att kondoleanstelegram ska tas upp särskilt på detta möte.

4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5

Inkomna skrivelser
Inga.

6

Tullråd
Tullrådet hölls på Viking Mariella 8-10 december. Första dagen kom Karin
Starrin på besök. Hon informerade om dagsläget men hade egentligen inga svar
på några frågor.
Ett förslag om hur pengarna från trygghetsstiftelsen ska användas har lämnats.
Arbetsgivaren vill fördela pengarna i Kåpan.

En medarbetarenkät med 38 frågor kommer att vara tillgänglig på intranätet
nästa år.
Revisionsrätten har gjort en granskning av ”förenklat förfarande”. Massiv kritik
har riktats mot Tullverket för att vi gör för lite kontroller i samband med
tillståndsgivningen.
Beklädnadsgruppen rapporterade om den nya tvådelade arbetsdräkten som ska
ersätta overallen.
Till förbundsrådet inkom en motion om beväpning. Ett antal tjänstemän i varje
gränsskyddsgrupp föreslås vara beväpnade när så krävs, vid t.ex.
husrannsakningar.
För övrigt rapporterades att ekonomin i Tull-Kust är mycket god.
7

Omorganisationer
På Effektiv Handel pågår en ominriktning av verksamheten som berör alla där.
Inga uppsägningar eller förflyttningar kommer att ske. En konsekvensanalys är
gjord och där är låga riskvärden. Det som har uppmärksammats är att tidsplanen
är mycket otydlig. Det kan också bli svårt med kompetensöverföringen.
Ett förslag är nu framtaget och det ska förhandlas och sedan beslutas.

8

RALS
Revisionstillfället är 1 januari 2010 fram till 30 september 2010 och är på 3,4%.
Förhandlingar pågår centralt.

9

Kondoleanstelegram
När pensionerade medlemmar har avlidit har tidigare Tull-Kust skickat
blommor/kistbukett. Tull-Kust föreslår istället att avdelningen skickar ett
kondoleanstelegram. Mötet beslutade att kondoleanstelegram kommer att
skickas i fortsättningen.

10

Kurser
Inga aktuella.

11

Rapporter
Mats Hansson har varit på arbetsmiljökommittémöte. En krishanteringsplan är
nu under konstruktion.

Idag är arbetsmiljökommittén organiserad centralt. Efter nyår kommer lokala
arbetsmiljökommittéer inrättas.
VB kommer få en ny tjänstgöringslista nästa år. Det kommer endast att bli
smärre justeringar och de kommer också vara ute mer på fältet på sina s.k.
kortdagar.
En ombyggnad av diskarna i Svinesund är på gång.
Fyra nya medlemmar har anslutit sig till Tull-Kust. Välkommen säger vi till
dem.
12

Övriga frågor
Kassören föreslår endast ett utbetalningstillfälle för arvodena. För att kunna ta
ett beslut om detta kommer denna fråga tas upp på nästa styrelsemöte under en
egen paragraf.
En styrelseledamot påpekade att det är viktigt med en brandövning för
personalen i ”femman”. Cheferna har fått frågan vid ett flertal tillfällen.

13

Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 19/1 kl. 09.00. Plats meddelas senare.

