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ok et greit og fredelig årsmøte ble 
avviklet i «Jernhuset» i Oslo. 28 
medlemmer samt forbundsleder 

Kjell Atle Brunborg, landsrådsleder Tor-
finn Håverstad og styremedlem i vår 
søsterforening Waldemar Perek hadde 
funnet veien til Schweigaardsgate 12. 
Leder Terje Wold åpnet møtet med å 
kalle frem 40-årsjubilantene Einar Sør-
lie og Ole Kristian Hattestad. Det skulle 
vært totalt fem, men de øvrige var dess-
verre forhindret fra å møte. Det ble som 
vanlig delt ut diplom og blomster. Selve 
nåla satte forbundslederen på egen-
hendig. Einar takket forsamlingen med 
en liten tale. 

I år var det stedstillitsvalgt for Om-
råde 6 Tom André Milsett som hadde 
fått oppdraget med å være dirigent 
sammen med den selvskrevne! Geir 
Christensen. Nils Are Magerøy var nok 
engang årsmøtets sekretær. Alle forslag 
ble enstemmig godkjent. Det ble i år be-
vilget 5.000 kroner til Norsk Folkehjelp 
øremerket katastrofen i Syria. Ellers ble 
det vedtatt å følge valgkomiteens inn-
stilling både med hensyn til valg av 
kandidater og med å innføre Statens 
reiseregulativ når det gjelder dietsatser. 
Foreningen har praktisert egne satser 
fram til nå. 
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nder punktet «Norsk Jernbaneforbund» hadde Kjell Atle sitt “tradisjonelle” inn-
legg om aktuelle saker. Omstillingsprosessen i Jernbaneverket er nok den 
største enkeltsaken for medlemmene i denne etaten. Kjell Atle var tilfreds med 

at man endelig går vekk fra bestiller/utfører-modellen. Dette betyr at det nå blir slutt 
på å skille mellom drift og forvalting i Banedivisjonen. Den skal for øvrig omdøpes til 
Infrastrukturdivisjonen. De aller fleste vet hvor de skal jobbe i den nye organisasjo-
nen. I Trafikkdivisjonen er det få endringer. 

En annen sak som har preget forbundet den senere 
tid er forslaget fra NSB-sjef Geir Isaksen om å omgjøre 
hele jernbanesystemet til to aksjeselskaper. Dette ville 
betydd fullstendig privatisering av jernbanen. Jernbane-
forbundet går sterkt imot en slik utvikling. Man har hatt 
nok av dårlige erfaringer med privatisering og oppsplit-
ting både i Storbritannia og Sverige. Store jernbaneland 
som Tyskland og Frankrike går imot konkurranseutset-
ting av persontrafikken. I Sveits er fortsatt hele jernba-
nesystemet i samme organisasjon som en statlig forvalt-
ningsbedrift. Dette har vist seg å være et robust og godt 
system. 

Kjell Atle kom til slutt inn på vårens hovedtariffopp-
gjør. Mye vil avhenge av hva man kommer frem til i opp-
gjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Det vil 
også bli tatt hensyn til lønnsveksten i 2013 samt det så-
kalte overhenget. NJF har også denne gang bl.a. spilt inn krav om bedre helgekom-
pensasjon. Kravene i statsoppgjøret vil bli overlevert 7. april. 

Som vanlig på et årsmøte var siste post på programmet valg. Styremedlemmene 
som var på valg hadde sagt seg villige til å ta gjenvalg. Dermed ble hele styret uforand-
ret etter årsmøtet i år. Styresammensetningen fremgår for øvrig under “Tillitsvalgte” på 
foreningens hjemmeside. Ungdomstillitsvalgt Elisabeth Olsen (Moss) tiltrer også styret 
med tale- og forslagsrett. 

Etter årsmøtet var det som vanlig servering av pizza og godt drikke. Det virker som 
at dette er en sosial arena som så å si samtlige av møtedeltakerne deltok i. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Trivelig stemning etter årsmøtet. 

U 
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LO favør 
 

 
 

å forrige tillitsvalgtsamling i TAF hadde vi besøk av Tone Ingesen fra LO fav-

ør. Som NJF-medlemmer er vi automatisk tilknyttet LO favør-ordningen. På 

medlemskortet fra forbundet skal også LO favør-logoen være påført. Alle 

skal også ha fått tilsendt LO favør MasterCard som er et kredittkort uten årsge-

byr. LO favør-ordningen kom for alvor i gang i 2009. Det er lagt vekt på at man kun 

inngår avtale med seriøse leverandører som følger definerte etiske retningslinjer. 

Hver måned mottar LO-forbundene oppdatert informasjon om driften. Nedenfor 

er ramset opp noen av medlemsfordelene: 

 

 5 % på feriereiser samt eventuelle kampanjerabatter 

 Rabatter på Rica- og Nordic Choise Hotels 

 Sørmarka kurs- og konferansesenter 

 Hertz bilutleie 

 NorgesEnergi 

 Digital bankboks 

 Ice.net (bredbånd) 

 Eiendomsmegling hos EiendomsMegler 1 

 Advokatbistand (gis også gjennom NJF) 

 

For ytterligere informasjon om ordningen kan man ringe tlf. 815 32 600 eller opp-

søke nettstedet www.lofavor.no. 
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Innføring av FIDO utsatt 
Det nye elektroniske systemet for tildeling av kunngjøringer (ordrer 

om toggangen) er satt på vent fram til 12. oktober. Filtrert Distribu-
sjon av Operative kunngjøringer forkortet til FIDO skulle vært tatt i 
bruk i mai. Det er allerede tatt i bruk på Ofotbanen.  

Nå viser det seg at NSB ikke klarer å få lært opp sitt personale innen 
planlagt oppstartstidspunkt. Ny dato er derfor satt til søndag 12.10.  
Fungerende områdesjef Arne Ingar Hogseth i Txp-område Oslo kan 
bekrefte at dette betyr at Stasjonskontoret på Oslo S vil ha full be-
manning fram til oppstartsdatoen. 

http://www.lofavor.no/
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TXP GJØVIK I NYE LOKALER 
 

Et lite knippe av personalet ved Gjøvik: F.v. Tom Hagengen, Morten Svastuen, Ada Hogstad, 

Tone Nybakk og områdesjef Geir Strømstad. I front tjenestegjørende txp Astrid I. Larsen som 

denne dagen var lånt fra Roa. 

 

jøvik stasjon er blitt såkalt skysstasjon. Narvesen har nå tatt over de gamle 

ekspedisjonslokalene. Venterommet kan nå brukes av reisende for både tog 

og buss. Til og med et kontor for driftingen av D/S Skibladner er det blitt 

plass til i stasjonsbygningen. Da var det like greit at togekspedisjonen fikk en avde-

ling for seg selv helt i nordenden av bygget. Personalet ser ut til å være godt for-

nøyd med den nye løsningen. 

 

 

Legg merke til sikringsanlegget som 

Astrid her betjener. Dette er ikke et still-

verk, men et av de svært få gjenlevende 

“Enkelt sikringsanlegg”. Forskjellen på 

dette anlegget og “Enkelt innkjørsignal” 

er at det er kontrollåser på sporvekslene i 

både høyre og venstre stilling (+ og -). 

Bulletins skribent savnet dog en samlelås 

(C-lås) inne på kontoret. Det skal det 

normalt være på slike stasjoner. Her har 

nok Gjøvik fått en egen godkjennelse for 

oppbevaring av kontrollåsnøkler ute ved 

sporvekslene. 
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Innerst i txp-kontoret er det etablert en hyggelig hvilekrok. Alt er lagt til rette for at 

personalet skal ha hyggelige omgivelser når de er på vakt. I monteren til venstre 

har noen av medarbeiderne fortjenstfullt tatt vare på gammelt utstyr av samme type 

som også denne skribent benyttet tidligere i sin tjenesteutøvelse. 

        Nils Are 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin ønsker alle TAF-
medlemmer God Påske! 


