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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 13 – mars 2003

ÅRSMØTET SA JA! TIL HYTTEKJØP

Foreningens hittil best besøkte årsmøte sa et klart JA til å bruke en stor del av gevinsten
etter salget av feriestedet Hauglund til kjøp av ny hytte. Dermed ble det endelig en avkla-
ring på en sak som man nesten kan kalle et stridstema i forkant av årsmøtet 7. mars. Av
38 stemmeberettigede stemte 25 for og 12 mot (1 blank stemme) hyttekjøp. For styret er
det betryggende at et så stort flertall gikk for ett bestemt alternativ. Når vedtaket om kjøp
fikk så overlegent flertall, har styret fått klare kjøreregler å forholde seg til.

Årsmøtet ble avholdt i mø-
telokalene i Storgata 5. I
tillegg til 38 medlemmer
deltok følgende gjester: Fra
NJF: Nestleder Kjell Atle
Brunborg, fra KfO: Leder
Jon Arne Pedersen og fra
FTALO (Teknikk og Adm.-
og Ledelseforeningen i Ho-
vedkontoret): Leder Ove
Knutsen.

Møtet startet med at TAFs
leder Nils Are Magerøy
holdt en liten innlednings-
tale, og ønsket alle med-
lemmer, gjester og ikke
minst to av våre medlem-
mer som skulle tildeles LOs
40-årsnål velkommen. Jo-
han Nysveen og Aage Sy-
verstad ble tildelt LO-nåla
av Kjell Atle, og diplom og

blomster av Nils Are i be-
gynnelsen av møtet. Deret-
ter ble årsmøtet konstituert
med Gunnar Stenseth og
Geir O. Christensen som
dirigenter og foreningens
sekretær Øystein Haugli
som sekretær.

Etter at årsberetningen
var gjennomgått og god-
kjent, fikk Kjell Atle ordet
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for å gå gjennom aktuelle
saker i forbundet og Jern-
baneverket. Prosessen ”Et
effektivt og moderne Jern-
baneverk” har fått en ny
dimensjon etter at ledelsen
har slått fast at forretnings-
enhetene som f.eks. Bane-
Produksjon likevel ikke skal
omdannes til aksjeselskap.
Etter erfaringene med Ba-
neTele, er man kommet til

den erkjennelse at det er
bedre å beholde forret-
ningsenhetene innen for-
valtningen. Unntaket vil
være BaneService som alle-
rede ligger ”moden” i de-
partementet for å bli skilt
ut som aksjeselskap. Kjell
Atle tok også for seg det
kommende lønnsoppgjøret,
som vi ikke bør forvente at
det kommer noe særlig

lønnsløft ut av. Bare det
såkalte overhenget fra i fjor
medfører at vi allerede lig-
ger inne med en lønnsøk-
ning i år på 0,5 prosent. De
som har størst sjanse til å
få noe ved årets mellom-
oppgjør, vil være lavtlønnte.
Kjell Atle var for øvrig im-
ponert over det gode frem-
møtet.

Saken som skapte størst engasjement på
møtet, var selvsagt spørsmålet om bruken av
Hauglundmidlene. Her var det flammende
innlegg både for og mot hyttekjøp. ”Skal en
fagforening drive hytteutleie” var f.eks.
spørsmål som ble reist. Andre mente at
midlene fra Hauglund var feriestedsmidler og
dermed burde brukes til samme formål. Det
var en saklig debatt. Men det var tydelig at
medlemmene hadde gjort seg opp en mening
om saken i god tid før årsmøtet. Det er derfor
mye som tyder på at debattin-nleggene hadde
lite å si for avstemningsresultatet.

Etter at det ble gjort vedtak om å sette ned
et utvalg for å finne et passende hytteobjekt,
gikk resten av møtet unna i raskt tempo.
Dirigentene begynte antagelig å bli sultne! Et-
ter vedtak om vedtektsendringer, ble det ved-
tatt en politisk uttalelse som er en tilslutning

til LO i Oslos uttalelse om at det trengs en endring av landets energipolitikk. Uttalelsen gjengis på
neste side. Valgkomiteens leder gikk så gjennom valgkomiteens innstilling. Denne ble ”banket”
gjennom uten andre motforslag på hverken kandidater eller honorarer. Nils Are fortsetter som le-
der, Terje fortsetter nå også formelt som nestleder og Atle Syverstad overtar sekretærjobben. Se for
øvrig foreningens hjemmeside (www.njf-for.no/taf) og klikk på ”Tillitsvalgte” for fullstendig liste.

Etter årsmøtet ble deltakerne invitert til
koldtbord i kantinen ved siden av. Det
virket som forsamlingen hygget seg, for det
gikk noen timer før alle var gått og god mat
og drikke var fortært!

40-årsnåljubilantene Aage Syverstad og
Johan Nysveen ble i tillegg til nål tildelt
diplom signert av LO-leder Gerd Liv Valla
samt tulipanbuketter.

Kjell Atle orienterte om aktuelle saker.
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God stemning på årsmøtefesten! Her har vi Lene, Morten og Anne
Nærmest: Øystein, Roy, Gunnar og Harald

TA ANSVAR FOR ENERGISITUASJONEN !

Gjennom politiske vedtak på 90-tallet ble energiloven endret slik at eierforholdene til kraftverkene og for-
syningsnettene kom i hendene på markedskreftene. Dette innebærer at det ikke lenger er et overordnet
mål å sikre stabil og rimelig strømforsyning til landes innbyggere, men å sørge for størst mulig fortjeneste
for eierne.
Dagens situasjon med ekstreme strømpriser er et resultat av politikernes overordnede ideologiske mål
om et markedsstyrt energisystem. Argumentasjonen om at avreguleringen av energimarkedet ville føre til
rimeligere strøm for landets innbyggere har vist seg å være et påskudd for å gjennomføre maksimal for-
tjeneste for eierne av den avregulerte strømforsyningen. Det frie markedet fører blant annet til at det for
eierne er økonomisk uinteressant å investere i modernisering av allerede utbygde kraftverk og utbedring
av eksisterende distribusjonsnett, noe som ville bedret forsyningssituasjonen dramatisk.

Det er sjokkerende å oppleve at politikere i Storting og Regjering i denne situasjonen setter profitten til
eierne av strømforsyningen foran interessene til landets befolkning. Disse politikere som i sin tid gikk i
spissen for avreguleringen av energimarkedet, løper nå fra sitt eget ansvar for den situasjonen de har
satt sine velgere i. I stedet for å ta de nødvendige grunnleggende grep for å løse problemene foreslår de
skuebrødsløsninger, som endringer av utsendelsesrutiner for strømregninger og låneordninger, som i
neste omgang ytterligere vil belaste forbrukerne. Det viser en total mangel på evne og vilje til å forstå og
ivareta interessene til folk flest. Dette er ikke bare flaut, men frekt.

I stedet for å revidere energilovgivningen slik at den tjener landets innbyggere, ved å sørge for sikker og
rimelig strømforsyning, går regjeringen nå ufortrødent videre for å ivareta spekulantenes interesser ved å
endre industrikonsesjonsloven for å tvinge kommuner som fortsatt er eiere av kraftselskaper til å selge til
private, fortrinnsvis utenlandske eiere. For ytterligere å forverre situasjonen, fraskrive seg ansvar og leg-
ge kraftforsyningen helt og fullt i spekulantenes hender, brukes konkurransetilsynet for å begrense Stats-
krafts eierandeler. Samtidig planlegges det å selge Statkraft til utenlandske spekulanter.

Vi er nå vitne til at Storting og Regjering ikke handler i folkets interesser, men utelukkende ut fra ideolo-
giske motiver for privatisering og avregulering.

Dette må ta slutt !

Det kreves derfor at det igjen sikres samfunnsmessig kontroll og ansvar for strømforsyningen. Dette kan
bare gjøres ved at det offentlige overtar som eiere og drivere av alle kraftverk og forsyningsnett.
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TOGEKSPEDISJONEN  ASKER

Se på dette bildet! I brakkene til høyre holder våre kolleger på Asker hus. Mens pelemaskinen ban-
ker og gravemaskinen grafser i bakken, skal togekspeditøren, stillverksoperatøren og gruppelede-
ren på Asker forsøke å utføre en tilfredsstillende tjeneste. Med over 400 tog å ekspedere i løpet av
et hverdagsdøgn, har betjeningen fått en tøff utfordring. Men våre medlemmer på Asker er vant til
en stresset arbeidssituasjon, og har derfor taklet flyttingen til midlertidige ekspedisjonslokaler og
anleggsarbeidet på utmerket måte. Undertegnede er likevel imponert over at man holder humøret
oppe under slike forhold.

På bildet til høyre ses trekløveret som
var på jobb en dag i februar. Ved still-
verket sitter nettopp avtroppet sekretær i
TAFs styre Øystein Haugli. Stående bak
Øystein har vi Vidar Strand og fremst
sitter en hardt prøvet gruppeleder Nina
Hermansen. Det må være tillatt å bruke
uttrykket ”hardt prøvet” om Nina, da hun
stort sett går dagtid, og derfor må tåle
støyen hver dag.
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Midlertidig også på Spikkestad!
Selv om de har et helt annet arbeidspådrag
enn på Asker, skal vi likevel ikke glemme at vi
helt siden tidlig i høst har hatt kolleger på
midlertidig tjeneste på Spikkestad stasjon.
Det var Statens jernbanetilsyn som ikke len-
ger ville godkjenne driftsformen som hadde
vært praktisert på Spikkestadlinjen de senere
år. Etter at sikringsanleggene på Spikkestad
og Heggedal ble tatt ut av bruk, har streknin-
gen vært betraktet som ”strekning uten linje-
blokk”. Togene blir derfor framført etter de
samme bestemmelsene som gjelder for Østre
linje eller nord for Roa på Gjøvikbanen. Men
på de nevnte strekninger har man tradisjo-
nelle stillverk. Det må man klare seg uten på
Spikkestadlinjen!

Den dagen undertegnede var på besøk,
hadde to av våre forholdsvis ”nybakte” trafikk-
styrerkolleger tjeneste. Det var Petter Larsen
fra Fredrikstad og Marius Myrhagen fra Jevn-
aker. Marius var ferdig trafikkstyrer i desem-
ber, og var på opplæring hos Petter som var
ferdig i september. Begge gir uttrykk for at de
trives i jobben som trafikkstyrer, og er glad de
er ferdige med opplæringstiden. Den var litt
for oppstykket.

Redaktøren lovte for øvrig å ta med at de
savner PC!  Dette støtter selvfølgelig TAF
helhjertet opp om. Hvordan skal de ellers få
”Bulletin”!?

Nils Are

Her har vi Marius og Petter (t.h.) ved det
midlertidige stillerapparatet for innkjørsignalet til
Spikkestad stasjon. Legg merke til det gamle
klenodiet av et stillverk til venstre for gutta. Dette
stillverket ble montert i 1927!

KFO SKULLE BLITT 110 ÅR 7. MAI
TAFs ”opphav” Kontorpersonalets forening Oslo ble på årsmøtet den 17. mars vedtatt oppløst.
Dette er en følge av opprettelsen av alle datterselskapene i NSB-konsernet. Medlemmene blir
spredd på 5-6 nyopprettede foreninger. TAF får nå kontorfellesskap med den nyopprettede
Salgspersonalets forenings, Klubb Øst, der Sigmund Sognefest er valgt til leder.

Det avtroppende styret i KfO ønsker til tross for oppløsningsvedtaket å markere 110-årsjubileet
den 7. mai. I den anledning vil det bli avholdt et generasjonstreff i Storgata 5 denne dagen. Man-
ge av TAFs medlemmer var tidligere medlemmer av ODKF/KfO, og er derfor hjertelig vel-
kommen til å delta på dette generasjonstreffet / markeringen av denne tradisjonsrike forenings
siste år.  Interesserte bes meddele dette pr. mail til TAFs leder Nils Are Magerøy innen 1. april.
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Informasjon fra Opplysningsutvalget.

I etterkant av årsmøtet, føler jeg at det er på sin plass med litt informasjon om Opp-
lysningsutvalget, og hvilke oppgaver vi har;

Først og fremst er vi et serviceorgan for våre
medlemmer. Foruten å holde dagkonferanser, kurs
og tillitsvalgt samlinger, er vi behjelpelige med å
gi råd vedr. kurs som andre organisasjoner holder
(NJF, LO Stat og AOF).

På disse, og TAF´s egne kurs, har medlemmer
rett til fri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år,
jfr. Hovedavtalen §34 pkt.2.Er det noen som har et
tema/emne de ønsker å fordype seg i, kan vi hjelpe
til med å holde studieringer. Her får vi også støtte
fra AOF til kursmateriell. Og det kan holdes på
arbeidsplassen. Kravet er at det er min. 5 perso-
ner i gruppa.

Når det gjelder øvrige kurs, er det mange som
tror at det kun er for tillitsvalgte. Dette er FEIL!
ALLE kan delta på disse kursene, og da mener jeg
ALLE!!

Årsmøtet ga klare signaler på at det begynner å
bli vanskelig å få skolerte medlemmer til verv i
foreningen.

Det som bekymrer meg når jeg får høre dette, er
hvem som etter hvert kan fylle disse vervene. Og
ikke minst; HVEM skal i fremtiden sørge for at du
og jeg får beholde rettighetene våre, og jobbe for
bedre lønns- og arbeidsvilkår………….

Vi i TAF ser det som en stor fordel at våre med-
lemmer deltar på kurs. Ikke bare får man større
forståelse for hvilke plikter og rettigheter man har
som medlem. Man kan også ha god nytte av det på
jobb og privat.

Med dette vil jeg oppfordre dere til å melde dere
på kurs. Skulle dere sitte inne med spørsmål, ideer
til temaer, eller noe dere ”brenner” for; Ta kon-
takt. Husk at du kan være med på å påvirke din
fremtid!

Ann Kristin

Månedens roser .....
går Ragnhild Ingvaldsen og
Ivar Åsmund Arnesen som ønskes
velkommen til fellesskapet i TAF!

KURSSTØTTE
Styret vedtok på sitt møte 21.3. å gi et økonomisk bidrag til medlemmer som er villige til å
delta på faglige kurs som ikke er i regi av TAF. Kursstøtte på kr 350 pr. døgn ytes i følgende
tilfeller:

 Kurset skal være rettet mot utdanning innen vår faglige beredskap eller arbeidsmiljø.

 Kursets varighet skal være på minst 3 dager.

 Kurset skal være en etappe i en ”progressiv opplæringskurve”.

 Ytelser utbetales kun mot kopi av kursbevis som sendes til foreningens kontor.


