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NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 11 – Januar 2003

Nytt år og nye muligheter
Det er nesten så det føles litt

skremmende å skrive en lederartikkel i
årets første utgave av ”Bulletin”. Hvilke
idéer og planer har Nils Are for det nye
året? er det kanskje en del av dere som
lurer på. Ofte er det jo slik vi tenker når
vi går inn i et nytt år: Hva skal jeg bruke
dette året til? Vil det skje noe fint i den
nærmeste fremtid?

En sak som vi som fagforening nå for
alvor må sette på dagsorden er hvilken
lønnsstrategi vi bør ha for de ”tunge”
stillingsgruppene i vår forening. Ikke
bare TAF, men hele LTTA-området bør nå
legge opp til en felles politikk mht.
hvilken lønnsutvikling vi skal arbeide
mot de nærmeste årene. Målet må da
være en avlønning som føles rettferdig for
et flertall av medlemmene. Dette vil være
et aktuelt tema på kurs og
medlemsmøter.

”Et effektivt og moderne jernbaneverk”
er også et spennende tema der vi fra
foreningens side må være våken, og se
om dette vil åpne for nye muligheter for
våre medlemmer. Jeg tenker da spesielt
på signalene om at ledelsen (les Killi)
ønsker at det igjen skal stasjoneres
personale ved flere av de fraflyttede
jernbanestasjonene. Betyr dette at vi
igjen skal påta oss salgsarbeid for
trafikkutøvere?

Bane Produksjon Distrikt Øst innleder
det nye året med ny (midlertidig)
toppledelse. Etter utstrakt bruk av
innleide konsulenter og midlertidige
ansatte, ser det ut til at enheten har tatt
signaler fra NJF, og rydder opp i den
kulturen som hadde utviklet seg i ”PØ”.
Jeg tror alle ansatte ser fram til å få
tilbake mer ”normale” Jernbaneverk-
tilstander i denne enheten.

Nils Are

Våre medlemmer i Bane
Produksjon, Sarpsborg ser fram til
“ny giv” i Distrikt Øst.
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ÅRSMØTET 2003

Årsmøtet vil i år (som i fjor) bli
avholdt i Storgata 5, fredag 7. mars.
Ja, du leste riktig! Vi forsøker oss
med en fredag denne gangen. Det vil
kanskje føre til at de fleste vil ta seg
god tid til sosialt samvær etter møtet.

Etter at den formelle delen av møtet
er avviklet, har opplysningsutvalget
lovet at det vil bli et ”kulturelt
innslag”. Det har hittil vært umulig å

fritte dem ut på hva dette innslaget
går ut på. Den som møter opp får se!

Husk at alle forslag iht. vedtektene
må være innsendt styret innen
utgangen av januar måned.

Så får vi håpe at flest mulig
medlemmer tar seg tid til både alvor
og skjemt denne fredagskvelden i
mars. Alle ønskes selvsagt hjertelig
velkommen!

SPØRREUNDERSØKELSE OM TURVALGSANSIENNITET
Som omtalt i forrige nummer, ville det bli en spørreundersøkelse blant medlemmene i
turnustjeneste angående hvilken ansiennitet som bør legges til grunn ved turvalg.

Undersøkelsen ble foretatt like før jul. Av 112 mottatte besvarelser gikk 65 inn for å beholde
nåværende ordning og 41 gikk inn for at den totale jernbaneansienniteten skulle legges til
grunn. (6 hadde ingen formening) Med et såpass klart flertall mot å gjøre endringer i disse
reglene, vil styret “legge denne ballen død” inntil videre. Men det kan jo hende at holdningen
til turvalgsreglene vil endre seg. Da får vi ta denne saken opp på nytt.
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VI HAR ANSKAFFET OSS DIGITALT KAMERA!
For å kunne formidle saker og ting på en enda bedre måte, har vi gått til anskaffelse av et
flott, digitalt kamera. Dette vil bidra til å gjøre ”Bulletin” enda mer leservennlig og spennende
(håper vi da!). Det er først og fremst leder og opplysningsutvalget som vil benytte seg av
apparatet.

En henstilling: For å få en mest mulig spennende nyhetsavis, hadde det vært flott om styret
kunne få henvendelser om aktuelle saker vi både kan skrive om og dokumentere ved hjelp av
vårt nye kamera. Noen ganger kan det nok bli vanskelig å rykke ut på timen, men vi prøver å
stille opp så godt vi kan.

Vi tror at vi kan få stor glede av vår nye investering.

Her er f.eks. vårt medlem og plasstillitsvalgt i Sarpsborg, Bente Karstensen ute til et av de
nye ”Agenda”-togene.

Denne gangen ønsker vi Astrid Sortdal i resepsjonen
i Region Øst (4. etg. Oslo City) velkommen til vårt
fellesskap i TAF.
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