VELKOMMEN TIL TAF’S
18. ORDINÆRE ÅRSMØTE
22. MARS 2018 kl. 16.00
Heftet inneholder:
• Saksliste
• Forretningsorden
• Beretning 2017
• Regnskap 2017
• Budsjett 2018
• Forslag

1

ÅRSMØTE
AVHOLDES
TORSDAG 22. MARS 2018 KL. 16.00
Sted: 8. etg. Møllergata 10, Oslo

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Årsmøtets konstituering
3. Foreningens årsberetning
4. Foreningens regnskap
5. Bevilgninger
6. Forslag til budsjett
7. Forslag
8. Valg

Etter årsmøtet inviteres medlemmene til pizza og drikke!

MØT FRAM

VEL MØTT
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FORRETNINGSORDEN

1. Møtets forhandlinger er åpne, unntatt når en sak besluttes behandlet for lukkede dører.
2. Til å lede møtet velges inntil to dirigenter. Til å føre møtets protokoll velges en referent.
3. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Unntatt innledningsforedrag begrenses taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter annen gang.
4. Dirigentene har for øvrig når de finner det påkrevet, rett til å stille forslag om ytterligere
begrensning og strek med inntegnede talere. Til ”forretningsorden” gis ingen ordet mer
enn 1 gang pr. sak - høyst 1 minutt.
5. Forslag må leveres dirigenten skriftlig, og være undertegnet av forslagsstilleren. Intet nytt
forslag kan opptas etter at strek er satt.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever
2/3 flertall av de avgitte stemmer.
7. Protokollen innføres bare forslagene og avstemningene, samt de fattede vedtak.
8. Protokollen fra møtet godkjennes på første styremøte etter årsmøtet.
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BERETNING 2017

Medlemsbevegelsen
Foreningen teller pr. 31.12.17
384 aktive og 123 pensjonister

4

STYRE, UTVALG, KOMITÉER MV
FORENINGENS STYRE
Styremedlemmer etter årsmøte 2017
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Opplysningssekretær
Styremedlem
Ungdomstillitsvalgt
Varamedlem 1
Varamedlem 2

: Eystein Leirheim
: Linn Karen Carlsen
: Erik Lien
: Terje Wold
: Stig Sætermo
: Kristin Nymoen
: Hans-Kristian Bølviken Knutsen
: Elisabeth Løkkevik Olsen
: Sonja Olsen

ARBEIDS- OG FORHANDLINGSUTVALG
Eystein Leirheim, Linn Karen Carlsen og Erik Lien.

OPPLYSNINGSUTVALG
Leder
: Stig Sætermo
Medlemmer
: Tove Sveum, Mona Arneberg.
Varamedlemmer
: Elisabeth Løkkevik Olsen, Sonja Olsen og Hans-Kristian Bølviken
Knutsen.
KONTROLLKOMITÉ
Medlemmer
: Geir Ola Christensen og Bente Karstensen
Varamedlemmer
: Kristian Tronslien og Astri Azora Kjeldstadli
VALGKOMITÉ
Leder
Medlemmer
Varamedlemmer
HYTTESTYRET
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

: Henning Larsson
: Tove Sveum, Inge Steinli, Roy Sundsby-Hansen og Ole Johansen.
: Grethe Lisbeth Karlsen og Henning Olsen
: Stig Sætermo
: Roy Sundsby-Hansen, Nils Are Magerøy, Britt L. Winge, Unni Johansen,
John Erling Eriksen.
: Tove Sveum, Geir Ola Christensen.

(Hyttestyret konstituerer seg selv.)
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MØTEVIRKSOMHET
ORDINÆRT ÅRSMØTE
Årsmøtet i 2017 ble for første gang avholdt i Møllergata 10 i Oslo. Det var 33 medlemmer samt inviterte gjester: Norsk Jernbaneforbunds leder Jane Brekkhus Sætre,
Norsk Jernbaneforbunds nestleder Torfinn Håverstad, Leder for Landsrådet i Trafikk,
Teknikk og Administrasjon Rune Dahlen og leder i vår søsterforening Foreningen for
Teknikk- og Administrasjon Lars Øyvind Sannes som deltok på årsmøtet. Leder Terje
Wold åpnet møtet med å hilse til årets 40-årsjubilanter Roy Dahlen, Leon Estes Jacobsen,

Erik Nystuen, Kjell Erik Mikkelstuen og Tom Wenger, det ble utdelt 40-årsmerke som siste del
av årsmøtet til jubilantene av forbundslederen.
Geir Christensen og Hans-Kristian Bølviken-Knutsen ble valgt som dirigenter og Nils
Are Magerøy som årsmøtets sekretær.
På dette årsmøtet gikk det til avstemning om en sak. Den ene saken var om sammenslåing av TAF og FTA. Styrets forslag gikk ut på at foreningen ikke skulle slå seg
sammen med FTA på daværende tidspunkt. Dette ble enstemmig vedtatt.
Gjestene fra NJF og LTTA ga informasjon om de prosessene som var startet opp i Bane
NOR. Lønnsoppgjør, Overenskomstforhandlinger og Stortingsvalgkampen for 2017.
Det ble gjennomført valg. Eystein Leirheim ble valgt til ny leder, Linn Karen Carlsen
ble valgt til nestleder og Erik Lien ble valgt til sekretær.
Møtet ble hevet ved at den nye lederen takket årsmøtet for tilliten som det nye styret
hadde fått, etter det ble det delt ut blomster til jubilanter, dirigenter, sekretær og avtroppende leder.

Avslutning
Etter årsmøtet ble møtedeltakerne servert pizza og drikke.
MEDLEMSMØTER
Det har gjennom året vært avholdt medlemsmøter i alle områder i TAF, møtene har i tillegg vært
viktig for å få område tillitsvalgte mer inn i styrearbeidet og fellesaktivitetene i TAF.
Henning Olsen ble valgt til tillitsvalgt i område 6 i løpet av sensommeren.
Arbeidsutvalget har vært representert på alle medlemsmøter som har vært avholdt i områdene i
løpet av 2017.
DELTAKELSE PÅ LOKALE ÅRSMØTER
Det ble arrangert årsmøte i område 7; Stangeveien 109 den 20/4-17, her var det ingen som sa
seg villige til å ta på seg vervet som tillitsvalgt for området. Linn Karen Carlsen har fungert som
kontaktperson for området for medlemmer og har fungert som kontaktleddet med ansvar inn i
AU/Styret (som områdetillitsvalgt ellers ville gjort).
Arbeidsutvalget har vært til stede på de lokale årsmøtene i 2018:
- Område 1 (TSS Oslo og DA Bygget)
- Område 2 (Administrasjon)
- Område 3 (Østfoldbanen)
- Område 4 (Oslo/Alnabru)
- Område 5 (Gjøvikbanen)
- Område 6 (Hamar/Kongsvinger/Elverum)
- Område 7 (Adm. Hamar)
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STYRE- OG ARBEIDSUTVALGSMØTER
Det har vært avholdt 6 styremøter og 7 møter i arbeidsutvalget. 55 saker har vært til behandling i
AU og styret. I tillegg kommer de faste postene på styremøtene.
DRØFTE- / INFORMASJONSMØTER OG SEMINARER
Medlemmer av AU og Områdetillitvalgt(e) har vært representert på i følgende møter og arenaer
med ledelsen:
•

Lokalt Samarbeidsutvalg i Trafikk Øst (Trafikksjefen)

•

Drøftemøter med trafikksjefen / togdriftsledere / områdesjefer i TØ om følgende:
§ Bruk av utvidet overtid i TØ
§ Godkjennelse av tjenestelister for stasjoner i Txp-områdene TØOO, TØOØ,
TØOA og TØON samt ved TSS Oslo

• Møter med Kunde- og Trafikkinformasjon vedr. og intern samhandling:
§ Arbeidsmiljøet ved KTI, Oslo
§ Endret dekningsplan i høytider ved Toginfo Oslo S
§ Styret i område 1 har i tillegg deltatt med å følge opp turnuser og sommerferie for
KTI på TSS Oslo.
• Diverse personalsaker

DELTAKELSE I PROSJEKTER M. M.
• Leder i TAF sitter i gruppa som Bane NOR har for å følge opp som kravstiller til Norsk
Jernbaneskole vedrørende Trafikkutdanning
• Leder i TAF har ansvaret for drøftingene og arbeidet til LTTA knyttet til prosjektet
“Fremtidig struktur for trafikkstyringen”

VERV I LO, NJF OG LTTA
• Terje Wold er medlem av forbundsstyret og kasserer og sekretær i landsrådet (LTTA).
• Linn Karen Carlsen har deltatt aktivt i forbindelse med NJFs 125 års jubileum, og sammen med ”Kvinner på skinner” var hun en del av underholdningen.
• Eystein Leirheim er leder i NJFs ungdomsutvalg og tiltrer også i LOs sentrale ungdomsutvalg.
• Elisabeth L. Olsen har vært medlem av AU/styret i LO Stat Østfold.

VERNETJENESTEN
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Følgende arbeidstakere hadde verv innen vernetjenesten:
AMU T & M: Henning Larsson (hovedverneombud)
Verneområder:
TSS Oslo: Magnus Forsberg
TSS Hamar og TØON: Henning Larsson, Hamar
TØOO/TØOA: Frode Galaaen, Alnabru/Loenga/Lodalen
TØOØ: Sonja Olsen, Halden
Postgirobygget: Terje Fjeldsgård Andersen
Adm.avd. Hamar: Roy Weea (Banepers.)
Jan Erik Vik innehar vervet som sentralt verneombud for hele Bane NOR.
LANDSRÅDET FOR TRAFIKK, TEKNIKK OG ADMINISTRASJON
Samarbeidet mellom TAF og LTTA v/leder Rune Dahlen har fungert meget godt.
Det er nærmest daglig kontakt med LTTA om små og store saker.
Informasjonsflyten gjennom 2017 – tett samarbeid med LTTA og søsterforeningene
Informasjon til medlemmene har blitt ivaretatt i hovedsak gjennom nyhetsbrev utarbeidet av
LTTA, alle nyhetsbrevene ligger ute på TAF sin hjemmeide(www.njf-for.no) og på landsrådet
sin hjemmeside (www.ltta.no). Styret har derfor ikke sett det som hensiktsmessig gjennom 2017
å lage til egen informasjon knyttet til de store spørsmålene som Overenskomst og Kvalitet og
Effektivitet i Stab og Støtte (KESS). Siden stor del av arbeidet mellom Bane NOR og NJF har
blitt liggende på landsrådsleddet, har leder i TAF og blitt forespurt om å tiltre AU i LTTA for å
jobbe saker og å avlaste i enkelte saker.
Tillitsvalgte i TAF har og blitt oppnevnt av LTTA til å sitte i arbeidsgrupper i flere ulike saker
gjennom året 2017.
Det er ikke i alle prosesser våre synspunkter har blitt tillagt vekt. Men gjennom drøftingene som
er gjort i Sentralt Samarbeidsutvalg v/Rune Dahlen har vi fått frem våre synspunkter i møter og
referatsform. Vi ønsker fra TAF å fremvise overfor alle medlemmer at vi er tilfreds med måten
vi jobber inn i LTTA. Det å samordne foreningene på tvers av geografi for å fremme felles ståsteder og å bruke tillitsvalgte på tvers av foreningene i landsrådet opplever vi som en styrke for
oss.
NORSK JERNBANEFORBUND
Foreningen har som alltid et godt samarbeid med administrasjonen i Norsk Jernbaneforbund. De
to viktigste sakene på tillitsvalgssamlingen vår/sommer 2017 var stortingsvalgkampen og
”hvordan får vi inn våre områdetillitsvalgte i styret”.
Årets store «happening» i NJF var 125 års jubileet. Hvor det ble arrangert en fest i November.
Styret inviterte tidligere utgåtte styremedlemmer fra 2016/2017 året og de områdetillitsvalgte til
å delta. Vår egen Linn Karen Carlsen stod for deler av underholdningen.

LØNNSSAKER
Lønnsoppgjøret ble tatt inn i som en del av overenskomstarbeidet og derfor ikke avgjort før årets
utløp.
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Årsberetning opplysningsutvalget 2017.
Vi startet året med TAF sitt vinterkurs på Storefjell 23 – 25 januar.
Vi hadde med oss 25 medlemmer inkl kursholder og forelesere.
Temaene var: Fremtiden, med tanke på Bane NOR, organisering, oppbygging av
fagforeningene fra bunn til topp i LO, med mer. Alle deltagerne var svært fornøyde
med kurset.
Opplysningsutvalget var med å arrangere medlemsmøter for medlemmer under NJF på
våren i de forskjellige områdene.
Vår tillitsvalgtsamling ble lagt til Tangenodden Camping på fagre Hedmarken ved Mjøsas bredd
hvor vi samlet tillitsvalgte og styret i TAF til en samling hvor mye av tiden gikk til den nyvalgte
lederen
som fortalte om hvordan han så for seg oppbyggingen og samarbeidet med tillitsvalgtsapparatet
hvor
de tillitsvalgte i områdene blir kalt inn i styremøtene for å fremme sine fremlagte saker og knytte
tettere bånd til de tillitsvalgte. Det var også satt av tid til Jernbanepolitisk talsmann Sverre Myrli
som
kom og holdt et innlegg i forhold til valget, arbeidet frem mot valget, og han var veldig lydhør
for å høre hvordan vi som jernbaneansatte så for oss fremtiden med både bekymringer, ris og ros.
Opplysningsutvalget hadde også møter ang planlegging av utenlandstur 2018, og hadde lagt en
plan for hvor vi skulle reise, men på grunn av høyt arbeidspress på grunn av de forskjellige prosjekter og planer som Bane NOR har kjørt og at forhandlingene om nye avtaler for oss har dratt
ut så langt så
blir denne turen utsatt til 2019 da vi ser for oss å heller bruke pengene på kursing av ny lønns og
arbeidstidsavtaler høsten 2018 når alle avtalene er ferdigforhandlet.
Årets tillitsvalgtsamling for 2018 ble avholdt i Møllergata 10 og temaene var likt som sommersamlingen.
For opplysningsutvalget 2017
Opplysningssekretær
Stig Sætermo
Sluttord:
Det første året I Bane NOR har vært et hektisk år for de tillitsvalgte I TAF. Det har vært mange
nedsatte utvalg, prosjekter og omstillinger fra sentrale deler av Bane NOR. Det har i stor grad
gått på prosjekter for å drive et smartere og mer økonomisk retta Bane NOR. Forhandlinger om
overenskomst og det store gjennomgående prosjektet Kvalitet og effektivitet i Stab og Støtte har
tatt mye av tiden.
Oslo, 14.3
Eystein Leirheim (s)

Linn Karen Carlsen (s)

Erik Lien (s)

Stig Sætermo (s)

Hans-Kristian Bølviken Knutsen (s)

Terje Wold (s)

Kristin Tangen Nymoen (s)

Elisabeth Løkkevik Olssen (s)

Sonja Olsen (s)
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ÅRSBERETNINGER OMRÅDER
Årsberetning TAF område 1
Styret har i inneværende år bestått av :
Leder:
Stig Sætermo
Nestleder: Morten Midthus
Sekretær: Grethe L. Karlsen
Valgkomiteen har bestått av Håvard Larsen og Kristian Tronslien
Det har i året 2017 vært delte ansvarsområder for styret i området.
Togledelsen har vært leders ansvar, og KTI har vært nestleders ansvar.
Det har vært avholdt et medlemsmøte i Område 1 for alle medlemmer.
Leder har representert medlemmene i samhandlingsmøter mot ledelsen i KTI og togledelsen,
samt risiko/analysemøter og drøftemøter for togledelsen.
Drøftemøter KTI har vært nestleders arbeidsområde.
Kristine Pettersen overtok som avdelingsleder for KTI Oslo etter Fredrik Gustavsen fra april
2017.
2017 har vært et år preget av store utfordringer.
Det som har påvirket KTI mest er mangelen på fremdrift i KARI, og dekningsplanen i forhold til
det reelle behovet her.
Virksomhetsplanen og den forestående omorganiseringen av KTI gjør også sitt til at mange føler
usikkerhet for arbeidssituasjonen.
Utfordringene rundt KARI fortsatte gjennom hele 2017 og nådde et bunnivå ved sommertid, pga.
dårlig samarbeidsklima mellom Bane NOR og Funkwerk.
Det har vært Bane NORs ansvar å levere infrastrukturdata som Funkwerk har bygget sin logikk
på. Dette datagrunnlaget har ikke vært godt nok.
Nye versjoner av KARI har blitt rullet ut, og trukket tilbake for å rette det som ikke har fungert
gjennom året.
I skrivende stund er det fortsatt ikke innført på Oslo S og Nationaltheatret.
Dekningsplanen/turnusen 2017 har vært for tynn i forhold til bemanningsbehovet pga.
KARI/feil/dobbeltføring osv.
Dette har resultert i krevende arbeidsforhold for toginfo, og et stort behov for forsterking av vakter gjennom hele året.
Ny dekningsplan/turnus for 2018 er reversert noe, men i forhold til at KARI fremdeles ikke leverer det som ble lagt til grunn for bemanningsreduksjonen i 2017, tilsier dette at det fremdeles vil
være behov for forsterking av vakter.

10

Medarbeiderundersøkelsen 2018 for KTI Oslo viste en bedring mot 2017, men det er fremdeles
en vei å gå på flere områder.
Ved tidligere anledninger har det vært luftet at vi bør ha større kontakt med kundene via Twitter
og Facebook på saker som går på trafikksituasjonen.
Oppgaver som TAF bør arbeide for å få lagt til KTI Oslo, for å ivareta arbeidsplasser og ta nye
medier i bruk.
Styre i Omr1 har i samråd med ledelse lokalt i TSS forhandlet frem en ordning for ferien 2017.
Det ble ønskeferie hvor noen turer ble inndratt for å få til ferieavvikling.
Det ble holdt ett medlemsmøte 27.10 for medlemmene hvor Eystein Leirheim var gjest som informerte om status rundt fremtidig struktur av trafikkstyringssentralene og forhandlingene NJF –
Bane NOR.
Ellers oppfordres medlemmene til å støtte opp om de tillitsvalgte, møte opp og vise engasjement.
Da viser vi ledelsen at vi står sammen som gruppe.

Årsberetning TAF område 2
Behandles av område 2 årsmøte 12.02.18, Møllergata 10, Oslo.
Linn Karen Carlsen er områdetillitsvalgt for område 2.
Medlemmer
Område 2 består av ca. 48 medlemmer
2017 har vært et viktig og utfordrende år for våre medlemmer. Man prøver finne vår plass i ny
bedrift, Bane NOR skal spare og effektivisere og det har det siste året pågått forhandlinger med
Bane NOR som innvirker på alle områder. Vi har prøvd få til et felles medlemsmøte på Eidsvoll.
Møtevirksomhet
Medlemsmøte for område 2 ble avholdt i Oslo 03.11.17.
Felles medlemsmøte i Oslo for lokale foreninger tilknyttet Banepersonalet og Elektropersonalet
om forhandlingene i Bane NOR ble avholdt 05.02.18.
Linn Karen Carlsen
Områdetillitsvalgt område 2

Årsberetning TAF område 3
Det har vært 2 møter med områdesjef J.Greteland, ang. turnus både når det gjelder Ski, Moss,
Sarpsborg og Halden.
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Det ble enighet om turnusen på Ski og Moss,disse skal videreføres inntil ny overenskomst er på
plass.
Når det gjelder Sarpsborg og Halden er turnusene sent videre til drøfting sentralt. (Og dette
gjelder ramme tjeneste natt)
Ellers har det ikke vært noen spesielle saker forøvrig.
Det skaper en del frustrasjon blant de ansatte når det gjelder tidspunktet for Ski stasjon skal bli
fjernstyrt, denne saken blir hele tiden utsatt.
Og Moss stasjon blir fjernstyrt fra 2019, og håper personale blir ivaretatt.
Når det gjelder Ski stasjon, er personalet plassert i Oslo og i Østfold.
Ole Gunnar Fossum
Områdetillitsvalgt område 3

Årsberetning TAF område 4
2017 har for våre medlemmer vært et år hvor vi prøver å finne vår plass i ny bedrift, og å finne ut
av hva det vil si å være en del av Bane Nor istedenfor Jernbaneverket.
Det ble avholdt medlemsmøte i november sammen med område 3. (To dager, to steder)
På Alnabru foregår mye oppgradering ute på tomta som fører til mange disponeringer/arbeid i
spor. Litt utfordringer for Txp å holde styr på, og til en hver tid holde seg oppdatert på endringer.
Kjøring på strømløst førte til feil i sikringsanlegget som det tok 6 mnd. å få reparert. Innføring
av Vicos tar tid, men er forhåpentlig på plass våren 2018.
På Alnabru syd jobber det en gjeng dedikerte signalgivere. Jobben er å sikre togveier inn/ut fra
Gruppene i Syd. Vekslene i syd på gruppene er håndstilte og signalgiver legger vekslene inn/ut
for TXP slik at vi kan stille signaler. De er også TXP sine øyner i Syd.
Filipstad har etter planen ingen togtrafikk på formiddagene, men har nesten daglig blitt benyttet
for plassering av materiell. Dette viser nødvendigheten av døgnbetjent stasjon.
I Lodalen har det vært fokus på opplæring av nye, sånn at det ved ferie/sykdom kan finnes avløsere. Alt kan ikke dekkes på overtid. Gruppeleder har nå blitt godt kjent med oppgaven, så alt
praktisk ved stasjonen løses på en god måte.
Grefsen har stadig nye TXP aspiranter, noe som krever litt ekstra av hver enkelt TXP. Rett før jul
kom informasjon om ERTMS fjernstyring av Gjøvikbanen, hele banen skal være ferdig i 2022.
Dette er noe som gjør personalet usikre på hvor lenge vi har samme jobb. Holder tidsplanen?
Hva gjør vi etterpå?
Torunn Bjørgeseter
Stedstillitsvalgt område 4

Ole Wilhelm Westbye
Vara område 4

Årsberetning TAF område 5
Tillitsvalgtrådet har i perioden bestått av:
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Tove Sveum
Trond Erik Skrukli
Hans Kr.Knutsen

Leder
Nestleder
Sekretær

TAF område 5 har i perioden bestått av 28 personer. I løpet av året har en gått av med pensjon,
to pers. har startet toglederopplæring, vi har fått en utmelding og to nytilsatte. Ved utgangen av
året besto avdelingen av 24 medlemmer.
Det har i perioden vært utført ett medlemsmøte, hvor leder fra TAF, Eystein Leirheim og sekretær Erik Lien deltok. De underrettet medlemmene om situasjonen mellom arb.giver og arb.taker
og den pågående møtevirksomheten for å få i stand en lønns- og arbeidsavtale for de ansatte etter
overgangen fra Jernbaneverket til Banenor.
Vi har hatt ungdomstillitsvalgt i styret i TAF fra vår avdeling. Hans-Kristian Bølviken Knutsen
har innehatt dette vervet.
Tillitsvalgt og sekretær har deltatt på to tillitsvalgtsamlinger, en i juni og en i desember.
Tillitsvalgt har også deltatt på drøftemøte av tjenestelister, sammen med leder i TAF i Kongsvinger. Leirheim ønsker å involvere lokale tillitsvalgte mer i saker som angår de ansatte ute på
stasjonene.
Vi oppfordrer medlemmer til å engasjere seg i tillitsmannsarbeid og delta på kurs.
Ellers har året vært et rolig år for de lokale tillitsvalgte.
Vi takker for året som gikk.
Tove Sveum
Områdetillitsvalgt

Trond Erik Skrukli
Nestleder

Hans-Kristian Bølviken Knutsen
Sekretær

Årsberetning område 6
Område 6 har hatt ingen innmeldte saker i 2017.
Leder har deltatt på et gruppeledermøte i Trafikk Øst sammen med leder i område 5 sammen
med Eystein Lerheim. Nyttig erfaring, og håper at vi fortsetter med dette noen ganger i året, da
vi kan komme med innspill.
Årsmøte ble avholdt på Hamar mandag 5 Mars 2018, dårlig oppmøte, men leder er enstemmig
gjenvalgt for en ny periode.
Årsberetning område 7
Behandles av område 7 årsmøte 12.02.18, Stangeveien 109, Hamar.
Linn Karen Carlsen har fungert som kontaktpunkt opp mot styret for område 7.
Medlemmer
Område 7 består av ca. 43 medlemmer
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2017 har vært et viktig og utfordrende år for våre medlemmer. Vi har prøvd å finne vår plass i ny
bedrift, Bane NOR har gjort spare- og effektiviseringstiltak og det har det siste året ikke minst
pågått forhandlinger med Bane NOR som innvirker på alle områder. Det har på Hamar vært et
par medlemsmøter med Lønn og personal hvor vi har snakket om utfordringer.
Møtevirksomhet
Medlemsmøter for Lønn og personal på Hamar ble avholdt 29.06.17 og 28.08.17.
Felles medlemsmøte på Hamar for lokale foreninger tilknyttet Banepersonalet og Elektropersonalet om forhandlingene i Bane NOR 07.02.18.
Linn Karen Carlsen
Områdetillitsvalgt/
Kontaktpunkt mot styret for område 7
Årsberetning for 1173 – Tafhytta Sjusjøen
Det ble avholdt et årsmøte 23 januar 2017 der det ble konstituert et midlertidig styre
etter leder trakk seg av personlige årsaker.
Stig Sætermo ble valgt som leder og John Erling Eriksen ble nestleder.
Det har vært avholdt en dugnad på sommerhalvåret, hvor det ble gjort noen småarbeider.
Deriblant fjernet parafinovn/parafintank og rørtilkopling til disse.
Fått inn vedovn på kjøkken der parafinovn sto. Byttet noen ruter, fått ordnet nye hasper på vinduer.
Fått opp flere lass med ved og ellers småarbeider.
Nytt årsmøte for året 2017 med konstituering av styret som ble valgt av TAFs årsmøte 2017
ble avholdt 19 mai 2017. Samme leder og nestleder ble valgt videre.
Ellers har det kommet ønsker fra medlemmer om diverse oppgraderinger som nytt bad, dette er
pr
dags dato ikke prioritert grunnet kostnad, men det vil bli byttet dusjkabinett på kommende dugnad.
For hyttestyret
Stig Sætermo
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Budsjett forslag til bevilgninger:
Styrets forslag: Det bevilges kr 5.000 til Jernbanepersonalets turkomité (for kreftsyke barn).
Styrets forslag: Det bevilges kr 15.000 til Norsk Folkehjelp og Norsk Jernbaneforbunds solidaritetsprosjekt i Colombia
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Budsjett 2018

Inntekter
Konto

3900
8050

Medlemskontigent

450 000

Renteinntekter/ E.k.bevis JS

75 000
525 000

Kostnader:
Konto

7790

Kontingenter andre org

20 000
20 000

Konto

5000
5400

Lønn / styrehonorar
Arbeidsgiveravgift

150 000
15 000
165 000

Konto

6300
6360
6705
6800
6810
6860
6890
7010
7100
7130
7150
7360
7430
7701
7705
7710
7770

Andre kostnader

Leie lokaler
Renhold
Revisjon
Kontorrekvisita
Data/web
Møte, kurs
Annen kontorkostnad
Opplysningsutvalget
Bilgodtgjørelse

37000
5000
7000
2000
35000
10000
20000
100000
8000
10000
30000
5000
20000
10000
14000
20000
1000

Reisekostnader
Diettkostnader

Representasjon
Gaver - bevilgninger
Bevertning møter
Bevertning områdene
Årsmøte
Bank- og kortgebyrer
SUM

334000

519 000

SUM KOSTNADER

6 000

RESULTAT

.
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Forslag:
Forslag fra styret:
Vedtektsendringer:
§4 -2

b) Opplysningsutvalget:

3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Forslag til ny tekst:
… opplysningssekretær,ungdomstllitsvalgt,
og 2 varamedlemmer.
§8-2

§5

2 medlemmer

Endringer i lønns-og arbeidsvilkårene forbedres av foreningen,og forslaget sendes gjennom landsrådet til forbundet. Dog har foreningen
anledning
til å fremme sine forslag direkte til forbundet.
Forslag til ny tekst:
Krav til lønns- og arbeidsvilkårene sendes til foreningen for behandling.
Kravene sorteres og forberedes til styrebehandling av et lønns og
tariffutvalg oppnevnt av styret. Videre fremmes kravene av foreningen, og forslag sendes gjennom landsrådet til forbundet. Foreningen
kan eventuelt fremme sine forslag direkte til forbundet.
Område 2-Administrasjonen Jernbaneverket omfatter:
Forslag til ny tekst:
Område 2-Administrasjonen Bane NOR omfatter.
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