
TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 10-01-19

Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Ken Camitz, Gunnel Dacke, Linda 
Falk, Shahab Sarmadi, Netty Börjesson, Sune Carlsson, Ann-Christine Rörqvist och 
Marie Alvefelt.

1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2 Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

3 Kate Samuelsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Vid förra 
styrelsemötet togs frågan upp om ett utbetalningstillfälle för arvoden. Frågan 
behandlas vid en särskild paragraf nedan.

4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5 Inkomna skrivelser

Alla avslutningar av aktiv förädling kommer fr.o.m. 15 februari att handläggas 
på Arendal.

En tillförordnad gruppchef på Tullkrim/brottsutredningen är tillsatt.

6 RALS

Alla medlemmars löner i december 2009 *3,4 % utgör underlaget för 
lönemedlen i RALSen.  Förhandlingar pågår och fler förhandlingstillfällen är 
inbokade.



7 Årsmöte

Årsmötet är bokat i konferensrum Pater Noster, måndag 15 mars kl. 16.30.

8 Utbetalning av arvoden

Ett förslag från kassören är att vi bara ska ha ett utbetalningstillfälle för arvoden 
till förtroendevalda i avdelning väst. Mötet beslutade att bara ha ett 
utbetalningstillfälle för arvoden.

9 Kurser

Frågan väcktes om vi i år ska ha en fördjupningskurs för styrelsens ledamöter. 
Kursen kommer i så fall att äga rum till hösten 2010.

10 Rapporter

De nyanställningar som Generaltulldirektören, Karin Starrin, utlovade till våren 
till Brottsbekämpningen kommer inte att bli av. Saknad av pengar är 
förklaringen. Till Effektiv Handel i Göteborg kommer det troligen att anställas 
en eller två jurister och en eller två samhällsvetare.

Lokala arbetsmiljökommittéer ska inrättas på fem orter i landet, Luleå, 
Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tjänsterna som brottsförebyggande riskanalytiker i Göteborg är nu tillsatta.

Förslaget på Effektiv Handels omorganisation har ännu inte presenterats för 
Tull-Kust. När förslaget kommer har Tull-Kust fem dagar på sig att begära 
förhandling eller godta förslaget.

Pensionsdag för tjänstemän längs norgegränsen diskuterades. Beroende på 
vilken befattning en tjänsteman har avgör om pensionsdagen är vid 60 års ålder 
eller vid 65 års ålder.

Tackkort har kommit från två långtidssjuka tjänstemän.

Fem nya medlemmar har värvats till Tull-Kust sedan december 2009.

Nya kläder till brottsbekämpningsgrupperna är på gång.

11 Övriga frågor

Inga.



12 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 17 februari kl. 13.00. OBS TIDEN!!!!
Plats meddelas senare.

13 Mötet avslutades.


