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Når begge sidene av bordet er litt 
misfornøyde og litt fornøyde, så ble det 
vel kanskje et OK resultat?

Resultatet vi fikk i bussbransjen i år 
ble et slikt oppgjør. Summen av våre 
delegaters stemmer, sammen med 
delegatene fra Yrkestrafikkforbundet, 
Fellesforbundet og Norsk 
Jernbaneforbund var tydelige. 
Delegatene sa ja til dette resultatet.

Jeg personlig tror vi kunne ha fått ut 
enda mer i kroner, og kanskje fått 
forsterket teksten i enkelte punkter 
på de tekniske kravene. Det er en viss 
fare for at det kan bli mye tolking slik 
tekstene står i dag.

Men så er det dette som er så 
flott med medlemsdemokratiet. I 
uravstemningen kan medlemmene gi 
uttrykk for hva de mener om resultatet 
som er fremforhandlet. 

Det er to år igjen til neste hoved-
oppgjør og neste sjanse for forhandling, 
og sånn er livet. Jeg tror vi må være 
krystallklare på, at om vi virkelig skal 
kunne hente inn det økonomiske 
gapet til den såkalte gjennomsnitts-
industriarbeiderlønna, må vi ta en streik. 
Den må vi stå samlet om.

Med det er vårens vakreste eventyr 
over. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god 
sommer!

Sommerhilsen

FORENINGENS LEDER

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF
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Lørdag 19. mars hadde hovedstyret i 
BSF styresamling på hytta vi disponerer 
på Lian. 

En god del stod på agendaen for 
dagen og den opprinnelige, tydeligvis 
litt vel optimistiske planen, var å prøve 
å ha et litt luftig program med rikelig tid 
til det vi skulle gjennom. Men vi lærer 
visst aldri! Det er heldigvis et heftig 
engasjement i hovedstyret, men tiden 
går så alt for fort.

Blant annet diskuterte vi:

• Hvordan skal vi organisere oss internt 
etter anbud -21, og ny inndeling av 
områder. Avdelinger er nå inndelt i 
områder vi ikke er vant til, og vi måtte 
avklare hvem som har ansvaret for 
hva og hvor.

• En gjennomgang av BSF Kvalitet, 
våre verdier, interne retningslinjer og 
leveregler.

• En god del nyttig historie  
v/ John-Peder Denstad, som 
omhandlet tariffoppgjør i 
bussbransjen og en gjennomgang 
av hva vi har krevd foran dette årets 
tariffoppgjør.

Underveis ble det servert lunch v/ 
Niels-Egil Wanggaard som virkelig 
hadde stått på for at dagen skulle 
bli fin, både forut for samlingen og 
underveis.

Styresamling på Lianhytta

Det hele ble avrundet med middag  
og litt allsang. 

Til slutt ble vi fraktet av vår vakre trikk 
ned til byen når mørket hadde senket 
seg.

STYRESAMLING

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF

Morten Waclawczyk

Utsikt fra Lianhytta



5

For andre gang fikk jeg muligheten 
til å delta på LO-kongressen som 
representant for fagforbundet. Å delta 
på LO-kongressen er spennende, men 
utrolig slitsomt. Vi jobber omtrent 
døgnet rundt, med lange dager i 
plenumssalen og delegasjonsmøter 
både sent og tidlig. I tillegg til alle 
uformelle møter med forskjellige folk 
for å sikre støtte for våre viktige saker. 
BSF hadde også en deltaker til, John 
Peder Denstad. Han representerte LO i 
Trøndelag, som en av 4 delegater derfra. 
Alle vi som representerte Fagforbundet 
hadde en del felles samlinger for å 
samkjøre så mye som mulig.

Jeg må si at totalt sett er jeg meget 
forøyd med kongressens vedtak, 
både på mine(våre) kjernesaker og på 
generelt grunnlag.

Den viktigste saken for oss i BSF er 
vedtaket om kollektivtrafikken. 
LO Kongressen vedtok å jobbe for at 
de såkalte unntaksbestemmelsene i 

En LO kongress på rett vei

Kollektivtrafikkforordningen (EUs) om 
kollektivtrafikk på anbud, skal tas i bruk. 
Disse bestemmelsene åpner for at fylker 
kan overta tjenesten selv med eget 
selskap, Det betyr i klartekst at LO skal 
jobbe for kollektivtrafikk i egenregi. Der 
er en klar marsjordre om å jobbe for at 
buss i rutetrafikk skal drives av fylkene 
selv, med egne ansatte. 

En annen av mine, og fagforbundets 
kjernesaker, er støtten til palestinerne. 
Her vedtok LO-kongressen, med stort 
flertall, at LO støtter en internasjonal 
boikott av Israel. Palestina-uttalelsen 
bestemmer LOs politikk overfor Israel 
og palestinerne de neste tre åra. Hva 
LO-kongressen mener må til for å presse 
Israel til å etterleve folkeretten, fordeler 
seg på 14 punkter. Ett av dem er forbud 
mot våpenhandel med Israel. Det 
innebærer forbud mot salg av våpen, 
militært utstyr og flerbruksmateriell, 
samt mot å yte relaterte tjenester. Et 
annet er at Norge må lovfeste et forbud 
mot handel med varer og tjenester fra 
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selskaper som medvirker til brudd på 
folkeretten og menneskerettigheter i 
okkuperte områder.

Vi fikk også vedtatt at LO skal jobbe for å 
få fjernet bestemmelsen om friskmelding 
til formidling. Her gjorde John Peder en 
god jobb helt frem til siste avstemming, 
som vi da vant. Det er en bestemmelse 
som gjør at folk kan friskmeldes selv 
om de ikke kan utføre den jobben de 
har. De vil da bli friskmeldt og må søke 
arbeidsledighetstrygd.  F.eks.  
en bussfører som får karantene på 1 år 
pga. hjertetrøbbel, kan bli friskmeldt 
før den tiden, fordi hun/han kan utføre 
andre jobber.

LO i Trøndelag fikk også gjennomslag 
for at det skal arrangeres et lokal 
LOenes år i 2023. Dette for å sette 
fokus på den viktige jobben de 
lokale LO organisasjonene gjør både 
politisk og faglig, som f.eks. støtte til 
streikende og andre aksjoner.

Jeg kunne ønsket meg litt sterkere 
vedtak når det gjelder f.eks. økning av 
minstepensjon, men ellers vedtok vi at 
mange grupper må få bedre pensjon 
enn i dag, og at LO skal aktivt jobbe for 
dette.  Blant annet at uføres alderpensjon 
ikke må levealders- justeres. Og at de 
skal ha opptjening til 67 år. At OTP 
(minimums tjenestepensjon) må opp 
til minst 4% fra 2% i dag, og at AFP må 
videreføres og gjelde flere. I tillegg må 
«sliterordningene» forsterkes.
Jeg kunne tenkt meg et litt sterkere 
miljøvedtak om vern av Lofoten, 
Vesterålen og Senja, men samtidig 

så vedtok kongressen at hensynet til 
klimaendringene gjør at deler av oljen 
ikke kan hentes opp.  Her er de viktigste 
setningene i vedtaket: «LO vil utvikle, 
ikke avvikle sektoren. (oljen) LO mener at 
de ressursene som bygges ut må være 
økonomisk og klimamessig bærekraftige. 
Det vil medføre at deler av ressursene på 
norsk sokkel vil ligge urørt.»

Jeg kunne også tenkt meg et sterkere 
vedtak rundt strøm og kraftpriser, men 
følgende vedtak ble fattet:
«LO mener det må være en overordnet 
ambisjon at vi igjen får en balanse 
mellom forbruk og produksjon av kraft, 
som fører oss tilbake til normale norske 
kraftpriser i Syd-Norge. Inntil prisene 
er stabilisert er det viktig at statens 
strømstøtteordning videreføres og at 
det vurderes etablering av ordninger for 
deler av næringslivet som ikke har tilgang 
til langsiktige industrikraftordninger. 
Lange fastprisløsninger må videre-
utvikles.» Det ble også sagt tydelig fra 
LOs ledelse at vi må få politisk kontroll på 
strøm og strømpriser.

Resten av vedtakene kan du lese om på 
LOs – og fagforbundets hjemmesider. 
Som sagt så er dette en kongress som 
gjør mange gode vedtak, og jeg føler 
at mye går i riktig retning.

Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær
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Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år så har 
jeg gjort meg noen tanker om hva som 
skal til for å bli en god tillitsvalgt. Jeg 
har truffet utrolig mange tillitsvalgte 
gjennom årene, og de fleste har 
gjort en god jobb. Men jeg har også 
truffet noen «selvtillitsvalgte» og noen 
karrierejegere, som ikke helt jobber for 
samme mål som meg. 

Jeg har satt opp noen få punkter, som 
det kan være av interesse for nye og 
nåværende tillitsvalgte å ta en titt på. 

Alltid sette fagforeningens interesser 
foran sine egne
Medlemmenes og organisasjonens 
interesser må være retningsgivende 
for alt tillitsvalgtarbeid. Når det 
av og til oppstår motsetninger 
mellom fagforeningens og mine 
egne interesser, så skal selvsagt 
fagforeningens interesser gå foran 
mine egne. Gjelder på alle plan i 
fagbevegelsen. 

Forstå at man er en del av noe som er 
større enn en selv
Fagbevegelsen/arbeiderbevegelsen 
er laget, for å si det litt pompøst; for å 
forandre verden til et bedre sted. Vi er 
en verdensomspennende bevegelse, 
som finnes i alle land i forskjellige 
former. Vi har alle som mål å skape 
bedre forhold for våre medlemmer, 
spesielt på lønn og arbeidsvilkår. Men 
arbeiderbevegelsen har mye større 
vyer en det. Vi skal skape demokrati, 

Hva kjennetegner en god tillitsvalgt?

frihet, fred og rettferdighet. Derfor 
er internasjonal solidaritet en av 
grunnpilarene i arbeiderbevegelsen.

Gjøre alt for å spille andre 
tillitsvalgte gode 
Det som virkelig kjennetegner en god 
tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre 
gode. Spesielt sine nærmeste. Ikke 
fremheve seg selv hele tiden. Slippe 
til andre når tiden er moden. Og ikke 
minst bygge opp de som er rundt deg, 
slik at de kan vokse med oppgavene. 
Si -vi- oftere enn -jeg-. Bygge et lag og 
en lagfølelse som gjør at summen av 
1+1+1 blir større enn 3.

Unngår flisespikking og 
paragrafrytteri 
Regler skal man ha respekt for. Men 
enda viktigere er det å få ting til å 
fungere. Det enkleste er ofte det beste. 
Velg dine kamper. Ikke bruk tid og 
krefter på små, uviktige saker. Prioriter 
knallhardt. Paretos lov sier at kun 20% 
av det vi gjør har noen stor virkning. 
Finn de 20% og dyrk dem.

Evnen til å tenke og planlegge 
langsiktig 
Er uvurderlig for en tillitsvalgt. Tenk 
alltid på de lange linjene. Hvordan vil 
dette virke om 5 år? Det er ikke alltid 
det går som du planlegger, men det er 
ingen god grunn til å ikke ha en plan. 
Jeg har en plan, sa Egon Olsen, og det 
må også vi tillitsvalgte ha. Men ikke 
altfor detaljert. 
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Evnen å vurdere konsekvensene av 
sine handlinger 
Er ikke alltid så lett. Men det hjelper 
dersom man har folk rundt seg med 
forskjellig ståsted og forskjellige 
synspunkter. Sørg for at alle rundt deg 
tør si hva de mener. Skap en åpen 
kultur, basert på respekt for hverandre. 
Sørg for å ha noen «djevelens 
advokater» i nærheten, som kan stille 
de vanskelige spørsmålene. Ikke vær 
en «nikker».

Evnen til å takle uforutsette 
hendelser 
Som tillitsvalgt må du kunne omstille 
deg raskt når situasjonen endrer seg. 
Det er ikke enkelt. Vi jobber oss inn i 
vaner og lærer oss måter å gjøre ting 

på, som av og til må endres. Husk 
Murphys lov: «Alt som kan gå galt, 
går galt». Det betyr ikke at man skal 
være pessimist, men man skal være 
forberedt på at ting ikke alltid går som 
planlagt. Og da er det greit at man 
kanskje også har en plan B. 

Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær
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Etter to år uten markering av denne 
dagen kunne vi endelig finne fram 
parolene og begi oss ut i gatene. 

BSF ønsket velkommen til frokost i 
Folkets hus. 

Tradisjon tro ble det allsang, og flere 
appeller før vi deltok i 1. mai toget. 

Appeller: Sara Bell og Fagforbundet 
Ung. 

Her deler vi bilder fra arrangementet 
som ble ledet av Vegard Tillerflaten. 

1. mai – arbeiderbevegelsens  
internasjonale kampdag

Vegard Tillerflaten

Ole Roger Berg
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Frokost!

Appell fra Fagforbundet Ung

Line Flataune fra Fagforbundet Ung

Kampsanger hører medOle Roger Berg
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Line Flataune fra Fagforbundet Ung

Kampsanger hører med

Vegard Tillerflaten ønsker velkommen Fanebærer Frobisher Kasirye

Frobisher Kasirye
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Mangfolds-kampanjen med besøk i gudshus

Vi har nå gjennomført fire besøk i 
forskjellige gudshus med tilhørende 
religioner. Skulle ønsket meg flere 
deltakere, men de som har vært 
med har virkelig lært mye nytt og 
spennende. 

Hovedhensikten med besøkene er 
å få mer kunnskap om forskjellige 
religioner og kulturer. Religion er 
en viktig del av kulturen til mange 
mennesker. Vi tror at kunnskap er det 
beste middelet for å skape forståelse 
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og samhold mellom folk, og er derfor 
viktig for oss som fagforening. Dess 
bedre vi forstå hverandre, dess lettere 
er det å utvikle solidaritet og samhold 
og et stekt arbeiderkollektiv.

Vi har besøkt et flott utsmykket 
Hindutempel og lært om hinduenes 
mange forskjellige guder. Vi har besøkt 
moskeen og møtt en kvinnelig imam. 
Vi har besøkt synagogen og fått en kort 
innføring i jødenes religion, i tillegg 
til et besøk i deres eget museum. Og 
vi har besøkt den katolske kirke, og 
lært mye om katolikkenes historie, fra 
kristningen av Norge på 1000 tallet og 
frem til i dag. 

Vi har møtt vennlige, kunnskapsrike 
og dyktige representanter for de 
forskjellige religionene, ikke minst 
noen av våre egne medlemmer som  
er aktive i menighetene. 

Vi har lært at det er mye likt i disse 
religionene, og at spriket innad i 
praktiseringen av religionen, kan 
være vel så stort som spriket mellom 
religionene. 

F. eks. så har alle noen «ledestjerner», 
men som har forskjellige navn og 
funksjoner. Noen har en gud, noen har 
flere, noen har profeter og noen har 
disipler osv. 

Og alle har en form for bud, i form av 
enkle leveregler som medlemmene 
skal følge. Og de ligner alle på den 
gylne regel, (man skal behandle 
andre slik man selv vil bli behandlet). 

Det handler om nestekjærlighet, 
gjensidighet og rettferdighet.

Og alle har noen hellige skrifter som 
utdyper hvordan du bør leve livet ditt, 
og som også gir oss litt av religionenes 
historie. 

Vi har fått litt oppmerksomhet rundt 
kampanjen, sikkert fordi den er litt 
spesiell. Fagbladet skrev en liten 
artikkel om oss, og NRK har vært 
på besøk for å lage et innslag i et 
livssynsprogram de jobber med. 

Dette var bare noen korte smakebiter 
av det vi har hørt og lært. Så dersom 
du vil høre mere kan du jo bli med selv 
neste gang. 

Vi planlegger et par besøk til etter 
ferien.   

Vel møtt!

Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær
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Lørdag 21. mai satte vi kurset mot 
Namsos, byen som er bygd opp av 
trønderrock!

Vi har en del «sykkelgærne» 
medlemmer, så vi ble med på å sparke  
i gang MC-sesongen 2022. Her var  
det selvsagt mulig å være med selv  
om man ikke kjører sykkel.

Vi hadde på forhånd bestilt godvær og 
vår bestilling gikk igjennom. 

Turen opp til Namsos er kanskje ikke av 
de mest spennende om du tenker på 
veien og omgivelsene, men reisemålet 
Namsos viste seg fra sin beste side 
denne lørdagen.

Vi ankom Namsos rundt kl. 13.00. i 
strålende solskinn og Scandic Rock 
City var klare for å ta  imot oss.

I god tro ble det en liten øl i hotell-
baren, før man entret hotellrommet for 
en forfriskende dusj.

Sosial tur til Namsos

Resten av dagen gikk med på å se og 
nyte Namsos som den herlige byen 
det er.

Middag ble inntatt på den Gamle 
Nabo, før vi fortsatte kvelden på den 
lokale puben Onkel Oskar.

På hjemturen søndag 22. mai kjørte 
vi via Osen, så til Åfjord før vi til slutt 
endte på fergen Flakk – Rørvik.
Her viste også Fosen seg fra sin bedre 
side.

Reiseleder Tillerflaten takker alle 
som var med på å gjøre dette til en 
fantastisk tur!

Kameratslig hilsen

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF
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Sommer-turnuser
Her er alle plassert, men de er ikke 
søkbare. De skal være tilnærmet den 
turnusen du har fra før, men fridagsplan 
kan endres.  Dette er ikke ulovlig, 
dessverre.
Har du bare dagskift skal du ikke 
tildeles kveld osv.

Turnuser, vinter
Vi har jobbet mye med disse 
turnusene.  Vi prøver å få de så jevne 
som mulig. Vi har også pratet om at 
det er bedre å ikke ha midt-uke fri, 
men heller kortere dager. Vi prøver å 
beholde 1 langhelg.

Vi jobber med flere løsninger, men ikke 
noe som er skrevet i sten enda.

Linjer til Østmarka
Her skal det markeres hvordan vi skal 
stå. Det skal være plass til 3 busser, 
samt plass bak bussene for å kunne 
kjøre bak og rundt.

Møter med AtB, fylket og kommune:
Her har vi fått til et bra samarbeid, vi 
har nå mulighet til direkte kontakt med 
en person i fylket og kommunen, samt 
selvfølgelig AtB.

Østmarka (som nevnt over) er meldt inn 
som egen sak for møtet den 22.06.22.

Bytte av skift
Vi synes at når Tide ringer og spør 
om du kan bytte deltskiftet ditt mot 
dagskift så skal du beholde tillegget. 
Man skal ikke tape penger for å hjelpe 
bedriften.

Hvis det derimot er sjåfør som spør 
Tide om samme bytte av skift, da må du 
regne med å miste tillegget.

Uniformer
Her har ledelse blitt veldig 
påpasselige. Korrekt uniformering 
forventes, og dette er vi enig i. Vi skal 
være fine i uniformen og bære den 
med yrkesstolthet.

Ukorrekt/mangelfull uniformering vil 
over tid føre til innkalling til møte med 
ledelse.

GOD SOMMER ØNSKES ALLE.

Tideklubben

Niels-E. Wanggaard
Leder/Hovedtillitsvalgt 
Tideklubben

KLUBBNYTT
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Sommeren står for døren, og alle kan 
nå glede seg til en velfortjent ferie. 
ALLE sjåfører i dette teamet fortjener 
virkelig ferie etter en tøff oppstart av 
anbud 2021 og en lang vinter. I anbud 
2021 i team Stjørdal, Selbu/Tydal, 
Meråker har vi hatt en tøff høst og 
vinter. Anbudet startet med dårlige 
skift og turnuser. Teori omsatt til praksis 
var ikke mulig med de planene vi 
skulle kjøre etter. Men vi hadde blitt 
lovet evaluering. Det ble gjort en del 
hastetiltak for at bl.a. sjåførene skulle 

Vy Buss-klubben Stjørdal

rekke matpauser og ha tid til personlig 
behov. Det ble masse bøter med 
for sene avganger. I teamet vårt har 
vi tillitsvalgte, turnustillitsvalgte og 
verneombud med masse kompetanse 
på turnus.

Samarbeid
Og med det gode samarbeidet vi 
har hatt, har vi klart å få til en dialog 
med ledelsen for å bedre sjåførenes 
hverdag. Vi er veldig takknemlige for 
at Svein Arne Giskås (avdelingsleder 

Ann-Kristin A. Reinås, Plasstillitsvalgt Stjørdal/ Avdelingstillitvalgt Trøndelag Midt,  
Svein Arne Giskås Avdelingsleder Trøndelag Midt, Heidi Renolen, Regiondirektør

KLUBBNYTT
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Ungdomsutvalget har hatt en aktivitet 
siden forrige utgivelse.

Torsdag 21.04.2022 arrangerte vi 
temakveld for å diskutere Debattheftet 
til fagforbundet ung Trøndelag, og 
oppdatering på lønnsoppgjøret via 
teams fra Ole Roger Berg.

Ungdomsutvalget

KLUBBNYTT

Vi håper på å få til flere arrangementer 
over sommeren.

God sommer!

Vy Buss Midt) har valgt å lytte til oss, 
og vi kan vel med hånden på hjerte 
si at skift og turnuser fra 2. mai ikke 
ble så verst. Joda, hvis vi leter godt 
finner vi sikkert feil og mangler, men 
jevnt over har vi nå fått skift og turnus 
som er gode.Det flotte samarbeidet 
fagforeningene mellom, og god dialog 
med avdelingsleder, har også ført til 
gode sommerturnuser.

Dialog
Fra leksikon klipper jeg:

«Dialog er en samtale mellom to eller 
flere personer. En dialog er
også replikkveksling i skjønnlitteratur, 
skuespill og film. Dialog betyr også 
løpende kontakt eller utveksling av 
synspunkter. En god dialog mellom to 
parter er positiv kontakt mellom dem.»

Dialog – som må være en del av 
alles hverdag, gjør oss til gode 
samarbeidspartnere. Jeg vil med dette 
fremheve den gode dialogen vi har 
mellom våre fagforeninger på Stjørdal.
Takk for samarbeidet til tillitsvalgte, 
verneombud og turnusutvalg. 
Til sist, men ikke minst, ønsker vi våre 
medlemmer en riktig god sommer. 
Pliktoppfyllende som dere alltid er og 
sørger for at passasjerer kommer trygt 
fram, ta en velfortjent ferie. 

GOD SOMMER 

Ann-Kristin A. Reinås
Leder 
Vy Buss-klubben Stjørdal

Trond Bjørnerås
Leder Ungdomsutvalget 
Fagforbundet BSF
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Helligdagsavtalen
I skrivende stund ønsker Vy Buss 
Trondheim å si opp helligdagsavtalen. 
Formålet med avtalen er å samle de 
bevegelige helligdagene, og dele 
de i to grupper. En gruppe sjåfører 
jobber påska, den andre jobber jula, 
annenhver gang. Dette gjelder også de 
bevegelige helligdager som kommer i 
mai og juni.

Nå har vi krevd at den skal prøves 
reforhandles. Å si opp avtalen tror vi 
ikke er særlig lurt, da vil man følge 
arbeidsmiljøloven sine bestemmelser 
og den sier enkelt at man kan jobbe 
annenhver søndag og helgedag 
(bevegelig helligdager).

Vi får se hvordan dette ender til slutt.

Nattbussavtalen
I skrivende stund vil Vy Buss Trondheim 
si opp nattbussavtalen. Vi mener at 
nattbusskjøring skal være frivillig og 
at det skal lønnes med et nattbuss-
tillegg på 100 %. Vi mener det er 
svært uheldig og belastende å ha 
nattbusskjøring på turnus.

Vi er enda ikke kommet i havn med 
noen enighet rundt dette.

Skift og turnus – sommer 2022
Slik det ser ut nå er det ingen spesielle 
endringer i år fra i fjor. Mye varierende 

skift hvor vi har spilt inn forslag om å 
gjøre noe med korte helgeskift. Dette for 
å prøve å minske bemanningen på helg.

Skiftene er jo stort sett lovlige, der 
vi finner ulovligheter blir de rettet 
opp. Men ikke alle skiftene er like 
bra. Det som ofte går igjen er; kort 
reguleringstid, dagskift som blir 
kalt delte skift og ujevne første- og 
andredel  av skiftene.

Med hensyn til tildeling av turnus-
plasser så har vi krevd at dette skal, så 
langt det går, tildeles på turnuser lik de 
man normalt kjører til vanlig.  

Et lite tips; 
Dere må huske å lese vognløpene 
nøye, det kan være forskjellige turer/
linjer på samme vognløp!

Kameratslig hilsen

Vy Buss-klubben Sandmoen

Vegard Tillerflaten 
Vy Buss-klubben 
Trondheim

Morten Andrej  
Waclawczyk
Vy Buss-klubben 
Trondheim





MANGFOLD, YRKESSTOLTHET, 
SOLIDARITET, MILJØ, AKTIVITET, 
KLASSEBEVISSTHET OG TARIFFMAKT

Mangfold. Vi har medlemmer med forskjellige etniske, kulturell og religiøs 
bakgrunn, og vi ser det som en styrke og en berikelse for fellesskapet. Vi bygger broer 
mellom mennesker for å styrke fagbevegelsen. 

Yrkesstolthet. Både sjåfører/renholdere og våre andre yrker må få større respekt, 
høyere status og økt lønn, bl a gjennom fagutdanning. Koronaen har vist at vi er en 
bransje som er viktig for samfunnet.  

Solidaritet. Vi vet hva solidaritet betyr i praksis. Vi fikk enorm støtte under 
streiken i årsskiftet 1993/94, da vi streiket mot lønnsnedslag. Vi vil derfor alltid støtte 
fagforeninger og klubber som sloss for sine lønns- og arbeidsvilkår, eller faglige 
rettigheter. Internasjonal solidaritet er en del av arbeiderbevegelsens grunnlag.

Miljø. Vi må styrke kollektivtrafikken, for å minske behovet for flere veier og flere biler. 
Fagbevegelsen må også ta ansvar for klimaet på vår felles klode.Mye av vår lokale  
aktivitet retter seg mot å bedre arbeidsmiljøet på jobb, og for å bedre arbeidsmiljøet  
og sikkerheten i hele bransjen.

Aktivitet. Vi trenger aktive medlemmer og bidrar til det gjennom kurs, sosiale tiltak, og 
medlemsmøter. Også utadrettet aktivitet som «å bruke fotan» og delta på «sosiale» medier.

Klasseperspektiv. Vi representerer arbeiderklassen, og det perspektivet skal vi ha 
med oss i alt vårt arbeid, både lokalt, sentral og internasjonalt.

Tariffmakt. Vår makt ligger i å ha nok medlemmer til å øve innflytelse lokalt og 
sentral. Både i det daglige og i tariffoppgjør, for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Retur: Fagforbundet BSF, PB 2912 Torgård, 7438 Trondheim

Fagforbundet BSF - for deg som vil noe!


