Seko Lokförarna SJ Stockholm Hagalund

Medlemsmöte torsdag 09 november 2017

PROTOKOLL
Deltagare: 10st (+ 3 som inkommit efter mötets öppnande) se bilaga 1 för namnlista.
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av styrelseersättare Fredrik Lindström.

2.

Fastställande av dagordning
Bilaga 2. Justering av punkten 3 att innehålla val av ordförande.. Inga övriga invändningar. Dagordningen
fastställdes av mötet.

3.

Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Fredrik Lindström valdes till mötets ordförande, Eric Bergendahl valdes till sekreterare, Daniel Wedberg valdes till
protokolljusterare.

4.

Medlemsaktivitet, förslag?
Fredrik gick igenom tidigare aktiviteter i år. Flygdag och gokart.
Förslag från deltagarna: AW-kväll en gång i månaden för att prata av sig om arbetsplatsen. Något för
styrelsen att kolla upp. Teaterpjäser, oklart om det finns någon just nu aktuell.

5.

Turlistor
Eric gick igenom turlistegruppens arbete så här långt. Tyvärr fanns inte den senaste utgåvan tillgänglig.
Överlag ser turerna väldigt bra ut för Hgl med några få undantag som vi anmärkte väldigt kritiskt på.
Turlistan för Cst såg tyvärr betydligt sämre ut i det första utkastet men här var mycket småsaker ändrade nu
och även Cst tycks få en bra turlista för T18 vad det lider. Allmän diskussion uppstod om de nya turerna
och gångtider på bortastation.

6.

Alkoblås
Upplevelsen är att Inga direkta problem i praktiken uppstått för medlemmarna. Införandet har inte varit så
hårt som det lät från arbetsgivaren. Upplevelsen är fortfarande att den mer fungerar som en
stämpelklockan. Det faktum att 300 inte registrerade sig på sin fritid gjorde att arbetsgivaren fick ändra i
införandet får ses som en kollektiv vinst.

7.

Nya ersättare styrelsen. Fyllnadsval
Kajsa Sköldstedt lämnar styrelsen för annan arbetsgivare och Eric Bergendahl som idag är 1:e ersättare går
in i hennes ställe. Johanna Kvist har tillfrågats om fyllnadsval till ersättare i styrelsen. Mötet beslutade att välja
in Johanna Kvist som ersättare till styrelsen. Diskussion om hur val i framtiden ska ske. Valurnan ifrågasattes till
framtida möten och ska ses över av styrelsen.

8.

8/6 grupp Hgl
Eric gick igenom vart i diskussionen kring 8/6. Alla parter är lokalt enade om att en stor del av
lokförarkåren i Hgl och Cst önskar arbeta så. Mer detaljer om detta kommer komma längre fram,
gruppnycklar kommer tas fram under november och vi kommer kunna visa dessa på det öppna huset den
17:e november.

9.

(Skyddsombudsinformation)
Daniel berättade om att skyddsombuden Cst/Hgl skickat ut information via email för några dagar sedan.
Delgivning av tjänst blev en diskussion. Medlemsmötet gav i uppdrag till styrelsen att skicka ut en enkät till
medlemmarna för att stämma av läget med turändringar och liknande.. Daniel är fortfarande själv som skyddsombud
på Cst och efterlyste intresserade att hjälpa honom.
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10. Övriga frågor
Fråga om 5h-regeln vid rast och övertagande av sent tåg. En medlem beskrev en situation som uppstått där
ett tåg som skulle bytas av blev så sent att arbetstiden med tjänstetåg till Hagalund inräknat överskred 5h
utan rast. Frågan diskuterades i allmänhet och många tyckte att det var en självklarhet att föraren skulle få
rast på Cst innan fortsatt färd till Hagalund.
11. Avslutning
Mötesordförande Fredrik Lindström avslutade mötet.

Vid protokollet den 9:e november 2017, Stockholm

-----------------------------------------------------Eric Bergendahl, mötets sekreterare

-----------------------------------------------------Fredrik Lindström, mötets ordförande

-----------------------------------------------------Daniel Wedberg, justerare
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