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Hei! 

Her kommer litt info igjen om aktuelle saker.  Det blir bare en kortversjon den-
ne gangen, da en del saker bare er i ”startsgropa”. Det som har tatt veldig mye 
av tiden min i det siste, er alt arbeidet med å forberede det ekstraordinære 

årsmøtet vedr. feriestedet Hauglunds ”skjebne”. Jeg satser på å komme med litt 
mer utfyllende informasjon i neste utgave. 
 

 
Opplysningsutvalget har startet arbeidet med å arrangere et høstkurs. Dette 

var veldig populært for 2 år siden. 
 
Arbeidsplassbesøk er planlagt avviklet i Område 2 - administrasjonstjenesten 

mandag 29.4. og i Område 3 – Østfoldbanen mandag 6.5.  Da håper vi å treffe 
flest mulige av våre mange hyggelige medlemmer! 

 
Støttegruppe eller sosialkontakter for medlemmer som kommer ut for en 
ulykke eller annen problematisk situasjon i sin tjeneste er tenkt opprettet sna-

rest mulig.  Ann Krisin og Gunnar har fått i oppdrag å legge frem et opplegg for 
dette til neste styremøte. 
 

Ektraordinært årsmøte vil bli avholdt i Storgata 5 kl. 17.  Dette kan bli en vik-
tig sak for foreningens økonomi.  Vi oppfordrer flest mulig medlemmer til å stil-

le på dette møtet. 
 
Inger Marie Sæther (styremedlem i TAF) er oppnevnt som vararepresentant i 

tilsettingsrådet. 
 

Nye uniformer er tenkt tatt i bruk på slutten av året.  Styret har reagert 
ganske kraftig på fargen på stripene (børstet sølv) samt utseendet på lua.  Øy-
stein har fått i oppdrag å ta kontakt med de andre trafikkforeningene for å 

samordne et eventuelt felles utspill overfor ledelsen. 
 
Den gamle klubben som i dag brukes av KfO er det søkt om at blir overført til 

TAF! Denne klubben tilhørte opprinnelig den gamle stasjonsmesterforeningen! 
 

Se for øvrig på vedleggene vedr. referat fra medlemsmøtet 4.4. og styrenes inn-
stilling til det ekstraordinære årsmøtet. 
 

Med  vennlig hilsen Nils 

 


