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NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 

Nr. 37 – september 2005 

 

 
 

Valg 2005 
AP SP SV 

Vi er nå inne i en hektisk sluttspurt i denne valgkampen. Jernba-
neforbundet og TAF har tatt et politisk standpunkt. Vi anbefaler 
våre medlemmer å stemme på et av partiene i det rødgrønne al-
ternative. (AP, SV eller SP). Vi er klar over at det kan være delte 
politiske oppfattninger blant medlemmene, men det rødgrønne 
alternativet har forpliktet seg til å satse på jernbanen og å rever-
sere nedbemanningen i jernbaneverket. De forplikter seg også til 
full stans i videre privatisering og konkurranseutsetting. Sett ut 
fra disse løftene vil det tjene våre medlemmers interesser. 
 
For oss jernbaneansatte stemmer vi ikke bare over satsningen på 
jernbane men også på hvem som skal være vår arbeidsgiver de 
neste 4 år. 
 
Fra 1. januar opphører tjenestemannsloven, som er statsansattes 
trygghetslov i arbeidslivet. Den nye arbeidsmiljøloven vil også 
iverksettes fra samme dato. Samarbeidspartiene i det rødgrønne 
regjeringsalternativet har lovet, hvis de får flertall, å stoppe opp-
hevelsen av tjenestemannsloven og å gjøre endringer i arbeids-
miljøloven til en mer human lov for arbeidstakere. 
 

 

Vær aktiv i sluttspurten! 
 

Bruk stemmeretten! 
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Kurs i Norsk Jernbaneforbund 2005 /2006 
Alle kurs har søknadsfrist senest 3 uker før kursstart. 

 

FORBUNDSSKOLEN 

03 – 07. oktober 2005, Sanderstølen høyfjellshotell 

For deg som er medlem og vil finne ut litt om det meste som gjelder forbundet ditt, lære om mø-

teledelse, gangen i saker, hvordan ta ordet, litt om vår egen historie med mer. 

Kursansvarlig: Geir Morten Foldnes 

SEMINAR FOR VERNEOMBUD/TILLITSVALGTE 

10. – 12. oktober, Sanderstølen høyfjellshotell 

Vil sette fokuset på grensesnittet mellom det og være tillitsvalgt og det å være verneombud. To 

roller – ett mål  

Kursansvarlig: Lise Lotte Solum 

LÆR OG LAGE LESERINNLEGG – LÆR OG OPPTRE FORAN KAMERA 

24 – 26. oktober, Sanderstølen høyfjellshotell 

For deg som er medlem eller tillitsvalgt som har lyst til å delta i den offentlige debatten, men fø-

ler at man ikke ”tørr eller kan” med bare små teknikker kan du lære deg dette.  

Kursansvarlig: Kamilla Bendixen 

OMSTILLING I STAT OG I DET OFFENTLIGE – HVORDAN ENDRER DET HVERDA-

GEN VÅR . 

09. – 11. januar 2006, Sanderstølen høyfjellshotell 

For tillitsvalgte og andre interessert som vil vite mer om hva som skjer med lov, avtaleverket og 

hvilke muligheter man har under omstilling.  

Kursansvarlig Ann Kristin S. Olsen 

NORSK JERNBANEFORBUND - LEDERKONFERANSEN 

17 – 19. januar 2006, Sanderstølen høyfjellshotell 

For forenings og klubbledere Forbundsstyret og administrasjon  

Kursansvarlig: Arne L. Drabløs 

FORBUNDSSKOLEN - 06 - 10.februar 2006 

For deg som er medlem og vil finne ut litt om det meste som gjelder forbundet ditt, lære om mø-

teledelse, gangen i saker, hvordan ta ordet, litt om vår egen historie med mer  

Kursansvarlig: Geir Morten Foldnes. 

Påmelding skjer til terje.wold@jbv.no )  
eller til NJF, Møllergata 10, 0179 OSLO  

Telefon:23 06 13 79, Epost: njf@njf.no 
 

Hytta -1173 
 

Konstituering 

Hyttestyret har konstituert seg. leder Harald Furuset, Gjøvik ble valgt på 
årsmøte og di øvrige vervene besettes av: 

 
 

Nestleder  : Roy Hansen (gjenvalg) 
Sekretær  : Nils Are Magerøy (gjenvalg) 

Kasserer/booking : Britt L. Winge (gjenvalg) 

mailto:terje.wold@jbv.no
mailto:njf@njf.no
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Styremedlem : Inger Marie Sæther (ny) 

Varamedlemmer : Gro Bakkefjord, Morten Svastuen, Geir Kristiansen 

 
Nytt fra hyttestyret: 

Endring priser: 

Vinterferien: 1 ukes leie for eksterne endres til kr 4.000. 

Påsken: Både 1. og 2. halvdel endres til kr 2.000 for medlemmer og kr 
4.000 for eksterne. 

 
Frister / tildeling: 

Hyttestyret har vedtatt 2 saker for å sikre inntektene til hytta på beste må-
te. 

1. Når hytta blir bestilt for en uke eller mer blir bestillingen prioritert. 

2. Endring av prisene i vinterferieuka og påskeuka. 

Vinterferieuka for eksterne økes til 4.000 

Påskeuka, både 1 og 2 halvdel økes til 2000.- for medlemmer og 4000 

for eksterne. 

 

Ledig kapasitet på 1173 

Kasserer og bookingansvarlig Britt Live Winge opplyser at det er en del ledig 
kapasitet på hytta ut over høsten. Ta en titt på hjemmeside http://www.njf-

for.no/index.php?side=51 å se om noen av datoene passer for deg. 
 

 
Dugnad på hytta vår 1173 på Sjusjøen 

 
Hyttestyret holder dugnad 25 - 29 sept, alle medlemmer er hjertelig vel-

kommen! 
 

Mat blir holdt av hyttestyret. 
 

Arbeidsoppgaver: 

 bytte vindu 
 vaske  

 vinterved skal i skjulet 
 

Alle medlemmer er herved inviter til å delta. 
 

Dugnadsgeneral Roy Hansen er takknemlig for om han kan få et varsel på 
hvem som kommer på dugnaden på tlf  907 97 135 

 
Trafikkstyrere i geografisk stillverk Lodalen 

8 driftsoperatører i Lodalen er nå overført fra driftsoperatør til trafikkstyrer 
stillingskode 1374. 

 
 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Ny stedstillitsvalgt i område 4, Oslo. 

Vigdis Berg har fått stilling som trafikkstyrer i Elverum fra 5. september. 

Hun trekker seg fra vervet som stedstillitsvalgt i område 4.  
 

Roy Hansen, txp Alnabru påtar seg dette vervet fram til neste årsmøte i 
område 4. 

 
Høstkurset 16 – 18. oktober. 

Fristen for høstkurset er nå ute. Det ble ca. 25 påmeldte. 
 

Oppfølging av lønn på lønningskonvolutten. 
Vi har over et lengre tidsrom fått tilbakemeldinger fra medlemmene om at 

lønnskonvolutten er vanskelig å holde kontrollen på. For mange skiftarbeide-
re vil lønnstilleggene variere gjennom året og det gjør det vanskelig å følge 

med om lønnen er riktig. 
 

Landsrådet fremmer denne saken gjennom forbundet, med kravet om et 

mer oversiktlig system. 
 

Hilsen  
Terje Wold  
Mobil 91657580 


