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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 12 – februar 2003

Åpenhet – ærlighet – resultater
Kommunikasjon. Dette er et begrep som
kan brukes på så mangt. TAFs medlem-
mer lever faktisk av kommunikasjon.
Men dette begrepet er minst like viktig
oss medlemmer imellom. Hvis medlem-
mene ikke kommuniserer seg imellom og
mot stedstillitsvalgte/styret, er det ikke
lett for noen å vite hvilke mål vi skal ar-
beide mot.

Noen ganger opplever tillitsvalgte å få
kritikk for måten f.eks. en sak blir taklet
på. Dette skyldes nok som regel mangel-
full kommunikasjon eller manglende
opplysninger. Jeg tør påstå at den tillits-
valgte nesten utelukkende gjør det
han/hun tror er riktig. Hvis et medlem
oppdager at en tillitsvalgt har havnet ”på

feil spor”, er man faktisk lojal når man
gjør den tillitsvalgte oppmerksom på
dette. Snakk med vedkommende eller ta
en telefon raskest mulig! Svært mange
misforståelser kan oppklares hvis vi er
ærlige og snakker med hverandre.

Tillitsvalgte er ikke supermenn. De har
tatt på seg et verv for å gjøre en jobb for
fellesskapet. Svært ofte må en tillitsvalgt
søke medlemmer eller andre om råd for å
få løst et problem. Det viser seg ofte at vi
har kunnskap om mye innenfor med-
lemsrekkene. Når vi hjelper hverandre på
denne måten, vil det styrke oss alle i vårt
fagforeningsfellesskap. Da er jeg overbe-
vist om at vi får gode resultater!

Nils Are

”ÅRSMØTER” I OMRÅDENE
De fleste områdene har avholdt valg / ”årsmøte” på nytt tillitsvalgtråd. Grunnen til at det er brukt
anførselstegn, er at det iht. vedtektene er valg på tillitsvalgtråd som skal foretas innen utgangen av
januar måned hvert år. Men det er veldig bra at det legges fram en beretning om siste års aktivite-
ter samt at andre aktuelle saker blir tatt opp til behandling i tillegg til valget.

Fortsatt 4 stillingskoder på Toginfo
På tross av at alle ved Toginfo/Sentralbordet fikk

opprykk etter det lokale lønnsoppgjøret i fjor, sliter
man fortsatt med at personalet er fordelt på hele fire
stillingskoder. Det er selvsagt også stor interesse for
en bedre lønnsutvikling og akseptabel toppavløn-
ning i Område 1.

Dette var temaer som ble ivrig debattert på års-
møtet 22.1. Landsrådsleder Øyvind Gurholt og TAFs
leder Nils Are noterte seg medlemmenes syns-
punkter, og lovte å arbeide videre med å få en opp-
rydding i antallet stillingskoder.

forts. ./.
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I Område 1 ble det valgt følgende nytt tillitsvalgtråd:
Leder: Inger Marie Sæther (gjenvalg)
Nestleder: Grethe Skinstad Aas (ny)
Sekretær: Gry Rogne Ungersnæss (ny)

TOVE TOK OVER PÅ GJØVIKBANEN

Lokalt årsmøte i Område 5 ble
avholdt 23.1. Deltakerne kan
ses på bildet over. Etter gjen-
nomgang av årsberetningen
ved stedstillitsvalgt Lene, gikk
Nils Are  gjennom  langsiktige

mål for avlønningen av trafikk-
styrere. Kollegastøtteordnin-
gen var også et tema på mø-
tet. TAFs opplysningssekretær
var også til stede og informerte
litt  om  planene for

TAFs opplysningsarbeid.
Lene takket for seg som

stedstillitsvalgt, da hun har
takket ja til ny stilling i et annet
område. Valget ga følgende
resultat:

Leder: Tove Sveum (ny), nesleder: Geir Kristiansen (ny), sekretær: Trond Skrukli (gjenvalg)

Gjenvalg i Østfold
Årsmøtet i Område 3 ble avholdt allerede 9.12.02. I tillegg til medlemmer innen trafikkstyring møt-

te flere fra kontoret til BaneProduksjon i Sarpsborg. Område 3 er litt spesielt da dette er det eneste
område utenom Område 2 som har medlemmer i BaneProduksjon. Det er i seg selv interessant at
medlemmene ønsker en lokal forankring i stedet for at man vil være organisert i eget område for
adm.personale. For øvrig er Område 3 et ”oppegående” område med plasstillitsvalgte på alle gren-
sestasjoner, Østre linje og BaneProduksjon.

På møtet var det en gjennomgang av resultatet av det lokale lønnsoppgjøret ved Nils Are samt
hvordan ansiennitetsreglene slår ut både mht. lønnsopprykk og ved turvalg. Etter selve årsmøtet
avholdt Os Kjell Bernstrøm og ass. Os Stein Solhaug et personalmøte. De spanderte også pizza på
møtedeltakerne!

Leder Terje Wold, nestleder Atle Syverstad og sekretær Bente Karstensen tok gjenvalg. Men da
medlemsmassen innen BaneProduksjon har økt betraktelig, ble tillitsvalgtrådet utvidet med et sty-
remedlem. Til dette vervet ble Jorund Gretland enstemmig valgt.
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Per holder skansen!
En av TAFs virkelige veteraner heter Per Jansen. Han har
stort sett tjenestegjort på Gjøvikbanen siden 1960. På
Gjøvik har han vært siden 1989. Gjøvik stasjon er for øvrig
”siste skanse” der TAFs medlemmer fortsatt tjenestegjør i
billettsalg. Personalet synes dette gjør arbeidsdagen mer
meningsfull. I tillegg til togekspedisjon og billettsalg, må
Gjøvikpersonalet også kople av/på lok. på togsettene.
Gjøvik er m.a.o. en stasjon av den gode gamle sorten!

For øvrig ”truer” Per med å gi seg neste år.

 (Fotografen beklager det uskarpe bildet. Vi skylder på manglende erfaring med nytt digitalkamera.)

Ingen endringer i Hamarområdet

Område 6 avholdt årsmøte
24.1. Det var dessverre få
medlemmer som var villige til
å ofre en tidlig fredagskveld
på dette lokale årsmøtet. Om

rådet er egentlig litt spesielt
da det også omfatter med-
lemmer som er ansatt ved
Norsk Jernbanemuseum. Men
de fire medlemmene som var

til stede, fikk utvekslet en del
synspunkter om både lønns-
forhold og ansiennitetsprin-
sipper med Nils Are. Det ble
også mye smørbrød på hver!

Det ble gjenvalg av Erling Wollum
som leder og Kjell Øverby som nest-
leder i Område 6.

Fire staute hedmarkinger på Hamar-
årsmøtet 24.1.

Ingrid fikk ingen utfordrer i Område 2
På tross av ”tilbudet” til medlemmene i Område 2 om å overta ledervervet, måtte Ingrid C. Holst

Swensen gå på en ny periode i Område 2 etter årsmøtet 17.1. Nytt av året er at Sissel Bekkeli (Tek-
nisk dokumentasjon i Region Øst) tok på seg vervet som nestleder/sekretær. Det kan nok føles litt
tungt å drive med tillitsvalgt i administrasjonstjenesten, da medlemmene der ofte føler at tiden ikke
strekker til i forhold til egen arbeidssituasjon. Dette er kanskje årsaken til at kun fire medlemmer deltok
på møtet.

For øvrig stilte Nils Are og Ann Kristin fra TAF sentralt for å fortelle litt om lokalt lønnsoppgjør, opp-
lysningsvirksomheten og ellers svare på spørsmål medlemmene var opptatt av.
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DE SOM IVARETAR SERVICEERKLÆRINGEN
Ingen av våre medlemmer har en så publikumsrettet tjeneste som alle jentene (og noen gutter!)
som jobber på Toginfo og sentralbordet. Hvordan hadde det vært å være reisende på de store
trafikkstasjonene uten den kontinuerlige rettledningen som gis over høyttalerne og anviseran-
leggene? Det ville nok medført ganske kaotiske tilstander. Dette personalet får til tider et vold-
somt trykk når det oppstår uregelmessigheter i toggangen. Personalet ved sentralbordet må væ-
re forberedt på kjeft fra misfornøyde kunder uansett om det er uregelmessigheter eller ikke.

Inger Helene på togstyrings-
sentralen Oslo S (til venstre)
har faktisk mer å gjøre enn
normalt når tog blir innstilt.
For toglederne derimot blir
det mindre å gjøre! I tillegg til
toginfojobben har medlem-
mene på TSS, Oslo S ansvaret

for å kontrollere alle erkjen-
nelser som kommer inn på
TTS-systemet. Vi må ikke
glemme at denne viktige
funksjonen også utføres på
Hamar. For tiden er det kun
”a” Irene (bildet til høyre) som
er toginformatør der. Så vidt

redaktøren er kjent med, er
informasjonsarbeidet kommet
i et sterkere fokus hos ledel-
sen den siste tiden. Det må
også komme personalet til
gode. TAF må være seg dette
bevisst i tiden fremover.

Her er jernbanens første ”forsvarsverk”. Disse jente-
ne har måttet tåle mye kjeft gjennom årenes løp.
Men som man kan se på bildet, har nok det meste
prellet av. Dette er en trivelig, men en litt bortgjemt
og bortglemt gjeng der de er plassert ovenfor en
labyrint! i gamle Oslo Ø.

Nå er de i hvertfall ikke glemt av TAF!

Månedens roser:
Månedens roser går til Christina Klefstad,
Gry Rogne Ungersnæss og André Schau
(alle Område 1) som ønskes velkommen til
fellesskapet i TAF.


