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ÅRSMØTEREFERAT

Protokoll fra årsmøtet i Fagforbundet Buss- og  
sporveiarbeidernes forening onsdag 23. februar 2022

Tid: 23. februar 2022 kl. 18.30

Sted: Folkets hus Trondheim, Augusta Aasen salen

Til stede: 37 medlemmer og følgende inviterte gjester: 

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i 
Trondheim og omegn

Tina Stenkløv Paulsen, yrkesseksjonsleder SST, 
Fagforbundet Trøndelag

Leder Ole Roger Berg ønsket velkommen.

I forkant av årsmøtet ble det delt ut Fagforbundets 
gullmerke, ærespriser, jubileumsmerker og diplomer  
for 25 års medlemskap i Fagforbundet/Norsk 
Kommuneforbund og 40 års medlemskap i LO.

Bjørn Frits Johansen fikk utmerkelse for 45 års medlemskap, Otto Eidhammer og Karl Sigurd Brustad mottok sølvnål for 40 år i LO.

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:
 
Jubileumsmerke og diplom for 25 år  
i Fagforbundet/NKF: 
Mona Svanemsli Sneve, ikke til stede
Lars Vidar Braathen, ikke til stede
Oddvar Terje Søbstad, ikke til stede
Rune Gulberg, ikke til stede
Magne Slinning, ikke til stede
Reidar Arntsen, ikke til stede

LOs sølvnål for 40 år i LO:
Karl Sigurd Brustad, til stede
Håkon Lunda, ikke til stede
Bjørn Otto Eidhammer, til stede
Øystein Olsen, ikke til stede
Tor Kummernes, ikke til stede
Jan Kåre Strand, ikke til stede
Geir Hassel, ikke til stede
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45 års medlemskap
Frits Johansen, til stede

Under merkeutdelingen bidro Svein Åge Samuelsen.
Tina Stenkløv Paulsen hilste til årsmøtet på vegne av 
Fagforbundet Trøndelag.
Svein Åge Samuelsen hilste til årsmøtet på vegne av  
LO i Trondheim og omegn.

SAK 1. ÅPNING
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet,  
og ønsket alle velkommen. Leder redegjorde for datoer 
for innkalling til årsmøtet. Møtet var innkalt pr. post 
medlemsbladet Frontruta, pr. e-post og ved oppslag og 
ved SMS. Innkalt i tre runder.

Ingen merknader framkom til innkallingen.

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Saksliste:
1.  Åpning
2.  Konstituering
 • Valg av dirigent
 • Valg av sekretær
 • Valg av protokollunderskrivere
3.  Minnestund
4.  Årsmelding 2021
5.  Mål / strategier for 2022
6.  Regnskap 2021
7.  Innkomne forslag
8.  Budsjett 2022
9. Valg
10. Avslutning v/gammel og ny leder

Leder redegjorde for dagsorden / saksliste. 
Ingen merknader framkom til sakslista.

Vedtak: Sakslista enstemmig godkjent.

Tina Stenkløv Paulsen, Fagforbundet Trøndelag. Svein Åge Samuelsen, LO i Trondheim og omegn.
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SAK 2: KONSTITUERING.
Valg av dirigent: Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, 
foreslo på vegne av styret Børge Tingstad som dirigent. 
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Børge Tingstad enstemmig valgt. 

Valg av sekretær: Fagforeningens leder,  
Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret  
John-Peder Denstad som sekretær. 
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: John-Peder Denstad enstemmig valgt. 

Valg av protokollunderskrivere:
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo 
Rune Eriksen og Ann Kari Hansen.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Rune Eriksen og Ann Kari Hansen enstemmig valgt.

Forslag til Forretningsorden:
• Ingen andre saker enn de som står på dagsorden kan  
 behandles på årsmøtet
• Ingen kan få ordet flere enn 2 ganger til samme sak
• Dirigentene kan beslutte begrenset taletid om de finner  
 det nødvendig
• Valg av klubb- og hovedstyret gjennomføres etter   
 følgende prosedyre: 
• Valgkomiteens innstilling presenteres. 
• Det åpnes for en generell debatt, med åpning for  
 å foreslå endringer. Dvs. at de som har endringsforslag  
 til valgkomiteens innstilling må fremme disse og gjerne  
 begrunne sitt forslag, før vi går på de direkte valgene.  
 Dette for at årsmøtet skal ha muligheten til å vurdere   
 helheten i sammensetningen av styret etter et eventuelt  
 endringsforslag.

Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Fremlagt forslag til forretningsorden enstemmig 
godkjent. 

SAK 3. MINNESTUND
Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer 
som er avgått ved døden i årsmøteperioden. Ett minutt 
stillhet ble avholdt for våre døde kamerater:  
Sigrun Hovstein, f 060842, Arvid Klokkerhaug, f 090336,
Solveig Letnes, f 080929, Morten Mogseth, f 310855,
Leif Åge Nilsen, f 241140, Jorid Pettersen, f 290344,
Halvdan Solem Skaje, f 301125, Ove Strand, f 150550,
Gro Helen Thomassen Rønning

SAK 4. ÅRSMELDING 2021
Dirigenten gjennomgikk styrets beretning for 2021, side  
for side.

Følgende hadde ordet til saken: Ole Roger Berg

Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til 
avstemning for å godkjennes:
Vedtak: Årsmelding 2021 enstemmig godkjent.

SAK 5. MÅL/STRATEGIER FOR 2022
Dirigenten og Ole Roger Berg redegjorde for saken.

Handlingsplan 2022
Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening avd. 47

Innledning. Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets 
oppdrag til fagforenings-styret for kommende periode. 
Handlingsplanen bygger på Fagforbundets Prinsipp- 
og Handlingsprogram, Fagforbundets strategiplan for 
årsmøteperioden, regionstyrets handlingsplan, samt andre 
vedtak fattet i overordnete organer. 

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg



ÅRSMØTEREFERAT

Målsettinger og planer i perioden 
Heltid og likelønn og kampen mot økte forskjeller
• Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele,  
 faste stillinger. 
• Gjennomføre drøftingsmøter minst en gang per år   
 vedrørende bruk av deltid.
• Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle  
 som har rettmessige krav i henhold til lovverket. 

Offentlige tjenester i egenregi 
• Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse   
 med nye anbudsrunder, og sikre ansattes lønns- og   
 arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting. 
• Gråkallbanen i egenregi er neste mulighet i Trøndelag
• Motvirke konkurranseutsetting og privatisering gjennom  
 aktivt faglig-politisk samarbeid. Busskampanjen i Trøndelag
• Sørge for at tillitsvalgte og medlemmer har oppdatert  
 kunnskap om drift I egenregi

Organisasjonsbygging og tariffmakt
• Kartlegge vervepotensial på alle tariffområder og lage  
 en plan for å styrke fagforbundet på arbeidsplassene
• Ha med mangfoldsperspektivet i arbeidet med verving  
 og opplæring
• Kontakte alle nye medlemmer senest en måned etter   
 innmelding, og alle medlemmer som melder seg ut, eller  
 som står i fare for å bli strøket. 
• Etablere nye klubber der det er mulig og sørge for at alle  
 medlemmer har en synlig tillitsvalgt. 
• Velge hvilke tiltak som skal prioriteres fra handlingsplanen  
 for mangfold og inkludering for å nå målsettingen for   
 arbeidet. Videreføre møtene om religion
• Ha en plan for å systematisere informasjonsarbeidet og  
 være synlige i sosiale medier.
• Regelmessig utgivelse av Frontrute og Siderute og   
 aktivitet på FB

Sekretær John-Peder Denstad og Dirigent Børge Tingstad



Fag, yrkes – og kompetanseutvikling
• Jobbe for at flere tar fagbrev og at det blir etablert   
 lærlingeplasser. 
• Sikre at medlemmene får faglige tilbud

Miljø og klima
• Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å konkretisere  
 en offensiv miljø- og klimapolitikk. God kollektivtrafikk er  
 god klimapolitikk
• Være pådriver til å integrere det ytre miljø i HMS-arbeidet. 
• Sette lokalt miljø- og klimaarbeid på dagsorden på   
 medlemsmøter.

Internasjonalt arbeid
• Arrangere internasjonal kveld for å skape økt interesse for  
 dette arbeidet.
Følgende hadde ordet til saken: John-Peder Denstad

Vedtak: Handlingsplan 2022 enstemmig vedtatt.

SAK 6. REGNSKAP 2020
Kasserer Mona Eidhammer gjennomgikk regnskapet for 2021.
Følgende hadde ordet til saken: Per Erik Kufås

Kasserer Mona Eidhammer gjennomgikk balansen for 2021.
Følgende hadde ordet til saken: Ingen ønsket ordet

Dirigenten leste opp revisjonsberetningen:
Regnskapet for perioden 1/1 – 31/12 – 21 er revidert og 
funnet i orden. Saldo og bank er avstemt. Regnskapet 
foreslås godkjent og kasserer meddeles ansvarsfrihet. 
Trondheim 14/2 – 21 Regnskapet er revidert av  
Tove O. Sørensen og Geir Dahlø

Vedtak: Regnskap for 2021 enstemmig godkjent.

SAK 7. INNKOMNE FORSLAG.
Forslag 1
Forslag fra styret i BSF:
Fagforbundet BSF er i en «tøff» økonomisk situasjon etter 
kontingent-reduksjonen. Årsmøtet ber derfor styret vurdere 
svært nøye hva som skal kjøpes inn av fagforeninga. Det 
skal kun kjøpes inn det som er strengt nødvendig. 
Innkjøp skal gjøres fra bedrifter med tariffavtale. Ved å 
redusere våre innkjøp er vi også med på å bidra et bedre 
miljø og reduserer vårt klima-avtrykk. I stedet for julegaver 
til medlemmene bevilges det årlig en solidaritetsgave 
til en eller flere ideelle organisasjoner. Fagforbundet 
BSF skal fortsatt ha fokus på medlemsaktiviteter, som 
medlemsmøter, kurs, medlemsbladet osv.

Dirigenten refererte forslaget. Ole Roger Berg redegjorde 
for forslaget.
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Følgende hadde ordet til forslaget: 
Jarle Tønnesen
Trond Bolkan
John-Peder Denstad
Børge Tingstad

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 2
Forslag fra styret i BSF:
Mangfold, yrkesstolthet, solidaritet, miljø, aktivitet, 
klassebevissthet og tariffmakt er BSF sine grunnpilarer. 
Mangfold. Vi har medlemmer med forskjellige etniske, 
kulturell og religiøs bak-grunn, og vi ser det som en styrke 
og en berikelse for fellesskapet. Vi bygger bro-er 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. 

Bente Elshaug og Ole Roger Berg



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 til-tak, 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
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Dirigenten refererte forslaget. Ole Roger Berg redegjorde 
for forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: 
Ingen ønsket ordet til forslaget.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 8. BUDSJETT 2022
Kasserer Mona Eidhammer gjennomgikk forslag til budsjett 
for 2022 og redegjorde for de ulike postene. 
Følgende hadde ordet til saken: Harald Sehm,
Børge Tingstad

Vedtak: Budsjettforslag for 2022 enstemmig vedtatt.

SAK 9. VALG
Dirigenten gjennomgikk valgkomiteens innstilling.
Forslag fra valgkomiteens i Fagforbundet BSF.

Vegard Tillerflaten tar over som fagforeningsleder etter Ole Roger Berg
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Hovedstyret i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening:

Leder  Vegard Tillerflaten  velges for 2 år

1. nestleder Trond Bolkan  ikke på valg

2 nestleder Morten Waclawczyk  velges for 2 år

Sekretær  John-Peder Denstad  velges for 2 år

Kasserer   Mona Eidhammer  ikke på valg

Medlemsansvarlig Fane 2 Agnes Økdal Husabø  velges for 2 år 

Organisasjonssekretær Ole Roger Berg  velges for 1 år

Opplæringsansvarlig Niels Egil Wanggaard  velges for 2 år

Ungdomstillitsvalgt Trond Bjørnerås  velges for 1 år

Vara ungdomstillitsvalgt  Jan Erik Aukan  velges for 2 år

Seksjonsansvarlig SST Niels Egil Wanggaard  ikke på valg

Vara seksj. ansv. SST Agnes Økdal Husabø  velges for 2 år

Arbeidsmiljøansvarlig  Kristian Arnesen  velges for 2 år

Vara Arbeidsmiljøansvarlig Harald Sehm  ikke på valg

Pensjonist tillitsvalgt Børge Tingstad  velges for 2 år

Vara pensjonist tillitsvalgt Tor Sandstad  ikke på valg

Styremedlem 1 Linn Løvli  velges for 1 år

Styremedlem 2 (velges på Tide årsmøte)  Klubbvalgt for 1 år

Styremedlem 3               Jan Erik Aukan  Klubbvalgt for 1 år 

Styremedlem 4               Jarle Tønnesen  Klubbvalgt 1 år - Orkanger 

Styremedlem 5               Ann-Kristin A. Reinås  Klubbvalgt 1 år - Stjørdal

Revisorer: Geir Dahlø   velges for 2 år

  Tove Olga Sørensen  ikke på valg

Vara  Per Erik Kufaas  velges for 1 år

Ungdomsutvalg: Trond Bjørnerås  velges for 1 år

  Jan Erik Aukan  velges for 2 år

  Alexander Demidov  velges for 1 år

  Jan Bye  velges for 1 år

  Jørgen Nilsen  velges for 1 år

Pensjonistutvalg:  

Leder  Børge Tingstad  velges for 1 år

Nestleder Tor Sandstad  ikke på valg

  Torbjørn Modig  velges for 1 år

Valgkomite: Rita Gundersen  velges for 1 år

  Jorun Garli  velges for 1 år

  Espen Waag  velges for 1 år

  Kirsti Rønning  velges for 1 år

  Rune Schevig  velges for 1 år
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Representantskapet i Fagforbundet Trøndelag: 

Representant 1 Vegard Tillerflaten

Representant 2 Trond Bolkan

Representant 3 John-Peder Denstad

Vara 1  Niels Egil Wanggaard

Vara 2  Morten Waclawczyk

Vara 3  Trond Bjørnerås

Vara 4  Jan Erik Aukan

Vara 5  Mona Eidhammer

Vara 6  Børge Tingstad

Det ble åpnet for en generell debatt om valgkomiteens 

innstilling.

Følgende hadde ordet til saken:

Ole Roger Berg, som takket av Morten Holden, Bente 

Elshaug og Per Erik Kufås

Rune Magnussen

Ole Roger Berg

Agnes Økdal Husabø

Styrets medlemmer ble valgt ved særskilte valg.

Forslag på leder Vegard Tillerflaten for 2 år

Vedtak: Vegard Tillerflaten enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på 2. nestleder Morten Waclawczyk for 2 år

Vedtak: Morten Waclawczyk enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på sekretær John-Peder Denstad for 2 år

Vedtak: John-Peder Denstad enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på Medlemsansvarlig Fane 2 Agnes Økdal 

Husabø for 2 år

Vedtak: Agnes Økdal Husabø enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på org. sekretær Ole Roger Berg for 1 år

Vedtak: Ole Roger Berg enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på opplæringsansvarlig Niels Egil Wanggaard 

for 2 år

Vedtak: Niels Egil Wanggaard enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på ungdomstillitsvalgt Trond Bjørnerås for 1 år

Vedtak: Trond Bjørnerås enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på vara ungdomstillitsvalgt Jan Erik Aukan for 2 år

Vedtak: Jan Erik Aukan enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på vara seksj. ansv. SST Agnes Økdal Husabø  

for 2 år

Vedtak: Agnes Økdal Husabø enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på arbeidsmiljøansvarlig Kristian Arnesen for 2 år

Vedtak: Kristian Arnesen enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på pensjonist tillitsvalgt Børge Tingstad for 2 år

Vedtak: Børge Tingstad enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på styremedlem 1 Linn Løvli for 1 år

Vedtak: Linn Løvli enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på revisorer: 

Geir Dahlø velges for 2 år.

Tove Olga Sørensen (ikke på valg), 

Vara Per Erik Kufås for 1 år

Geir Dahlø enstemmig valgt for 2 år

Per Erik Kufås enstemmig valgt for 1 år

Forslag på ungdomsutvalg: 

Trond Bjørnerås  velges for 1 år

Jan Erik Aukan  velges for 2 år

Alexander Demidov  velges for 1 år

Jan Bye  velges for 1 år

Jørgen Nilsen  velges for 1 år

Trond Bjørnerås enstemmig valgt for 1 år

Jan Erik Aukan enstemmig valgt for 2 år

Resten av forslag til ungdomsutvalg ble stemt over 

samlet og ble enstemmig valgt for 1 år

Forslag på pensjonistutvalg: 

Leder   Børge Tingstad  velges for 1 år

Nestleder  Tor Sandstad  ikke på valg

    

Torbjørn Modig velges for 1 år

Børge Tingstad enstemmig valgt for 1 år

Torbjørn Modig enstemmig valgt for 1 år
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Forslag på valgkomité BSF: 

Rita Gundersen  velges for 1 år

Jorun Garli velges for 1 år

Espen Waag velges for 1 år

Kirsti Rønning velges for 1 år

Rune Schevig velges for 1 år

Forslag på valgkomité ble stemt over samlet. Alle 

enstemmig valgt for 1 år

Forslag på representanter til representantskapet i 

Fagforbundet Trøndelag:

Representant 1 Vegard Tillerflaten

Representant 2 Trond Bolkan

Representant 3 John-Peder Denstad

Vara 1  Niels Egil Wanggaard

Vara 2  Morten Waclawczyk

Vara 3  Trond Bjørnerås

Vara 4  Jan Erik Aukan

Vara 5  Mona Eidhammer

Vara 6  Børge Tingstad

Forslag på representant 1, 2 og 3 ble stemt over samlet. 

Alle enstemmig valgt for 1 år

Forslag på vara 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ble stemt over samlet. 

Alle enstemmig valgt for 1 år

SAK 10. AVSLUTNING
Avgått leder Ole Roger Berg overleverte klubba til nyvalgt 
leder Vegard Tillerflaten.

Nyvalgt leder Vegard Tillerflaten takket for tilliten og sa 
noen takkens ord til avgått leder Ole Roger Berg.
Leder takket dirigent og sekretær med en rose hver.
Leder takket for tilliten på vegne av styret. Alle ble ønsket 
vel hjem.

Møtet hevet kl. 20.15.

Sekretær / referent: 

--------------------------------
John-Peder Denstad /s/

Protokollunderskrivere: Protokoll gjennomlest og funnet i orden

-------------------------------------------   ------------------------------------------- 
Ann Kari Hansen    Rune Eriksen



Vegard Tillerflaten
Leder

Niels-Egil Wanggaard
Seksjonsansvarlig SST

Agnes Økdal Husabø 
Medlemsansvarlig 

Fane2.     

Tor Sandstad 
Vara

Pensjonisttillitsvalgt     

Mona Eidhammer
Kasserer

Børge Tingstad
Pensjonisttillitsvalgt

Jan Erik Aukan
Vara

Ungdomstillitsvalgt

Ann-Kristin Alstad Reinås
Styremedlem 4

(Stjørdal)

Trond Bolkan
Nestleder 1

Agnes Økdal Husabø 
Vara

Seksjonsansvarlig SST

Ole Roger Berg
Organisasjons- 

sekretær

Linn Løvli
Styremedlem 1 

(Boreal)

Morten Andrej B. 
Waclawczyk
Nestleder 2

Kristian Arnesen
Arbeidsmiljøansvarlig

Niels-Egil Wanggaard
Opplæringsansvarlig

Jan Erik Aukan
Styremedlem 2 
(Tideklubben)

John-Peder Denstad
Sekretær

Harald Sehm
Vara

Arbeidsmiljøansvarlig

Trond Bjørnerås
Ungdomstillitsvalgt

Jarle Tønnesen
Styremedlem 3  

(Orkanger)

Hovedstyret



Niels-Egil Wanggaard
Leder

Bård Langørgen
Styremedlem

Per Arne Sæther
Styremedlem

Gurbaz Singh
Styremedlem

Rikke Marie Vendsbo
Styremedlem

Jan Erik Aukan
Nestleder

Lena Daffinrud
Sekretær

Magne Kråkvik
Styremedlem

Morten Andrej  
B. Waclawczyk
Leder/vara PTV

John Peder Denstad
Styremedlem

Ann-Kari Hansen
Styremedlem

Kristian Arnesen
Styremedlem og VO

Mirzo Coric
Styremedlem

Zaher Faizi
Vara Styremedlem

Medhenye Ukbai 
Tkestie

Vara styremedlem

Ceyhun Balci
Kontaktperson  
Driftssentralen

Harald Sehm
Styremedlem og HVO

Frobisher Kasirye
Styremedlem

Osman Haji
Styremedlem

Trond Bolkan
Nestleder

Vegard Tillerflaten
Plasstillitsvalgt

Trondheim

John Birger Løftamo
Sekretær

Vy Buss-klubben Trondheim
Kontaktinformasjon: vy.trondheim@fagforening.no

Tideklubben
Kontaktinformasjon: tide@fagforening.no



Ann-Kristin  
Alstad Reinås

Leder (plasstillitsvalgt)

Jarle Tønnesen
Leder

(plasstillitsvalgt)

Agnes Økdal Husabø
Nestleder

(vara plasstillitsvalgt)

Roar Ysland
Nestleder

(vara plasstillitsvalgt)

Ole Christian Bye
Styremedlem

Vy Buss-klubben Stjørdal
Kontaktinformasjon: vy.stjordal@fagforening.no

Vy Buss-klubben Orkanger
Kontaktinformasjon:  vy.orkanger@fagforening.no



Trond Bolkan
Hovedtillitsvalgt

Vegard Tillerflaten
Avd. tillitsvalgt

Jarle Tønnesen
Avd. tillitsvalgt

Ann-Kristin  
Alstad Reinås
Avd. tillitsvalgt

Ole Roger Berg
Vara hovedtillitsvalgt

Morten Andrej  
B. Waclawczyk

Vara avd. tillitsvalgt

Roar Ysland
Vara avd. tillitsvalgt

Agnes Økdal Hus-
abø

Vara avd. tillitsvalgt

Avdelingstillitsvalgt

Vy Buss avd. Trondheim

Vy Buss avd. Sør

Vy Buss avd. Midt

Vy Buss avd. Nord

Hovedtillitsvalgt

Fra 1. mars tok Trond Bolkan over som HTV 
(hovedtillitsvalgt) for Fagforbundet BSF. 

Fire forbund er representert på hovedkontoret hos Vy Buss i 
Schweigaards gate i Oslo. Vi ønsker han lykke til og ser fram 
til samarbeidet. 

Trond er hovedtillitsvalgt for alle Fagforbundet sine 
medlemmer i hele VY buss (hele landet), ikke bare for 
Fagforbundet BSF. Fagforbundet i Vy buss har medlemmer  
i Innlandet, Haugalandet, Drammen, Fredrikstad bl.a.



Arbeidet med skift og turnus er et meget viktig element 
for sjåførenes trivsel og arbeidsvilkår i bussbransjen, likeså 
jobben som verneombud på arbeidsplassen.  

Kasserer-jobben og oppfølging av medlemmer som av 
ulike grunner får giro i posten med skyldig kontingent er 
også en av oppgavene en tillitsvalgt kan få ansvaret for, 
og jeg har vært igjennom alle de nevnte områdene som 
styremedlem de siste 15-16 årene. 

Nå har jeg sagt takk for følget, og går med litt vemod ut av 
styret i BSF fra 22.februar i år. Det har vært en lærerik og 
interessant reise. Mange gode samtaler, oppgaveløsing 

Turnusarbeid og andre oppgaver i styret i BSF. 
Takk for meg.

som ikke bestandig har gått i BSF sin favør, men også seire, 
og mer innsikt i de lover og regler i arbeidslivet som vi må 
forholde oss til. 

Retter en stor takk til kamerater i styret som har holdt ut med 
meg og mine påfunn opp gjennom årene, for meg har det 
vært bare gode minner å se tilbake på. 

Det har vært styre-samlinger, turer, styremøter og diverse 
verv som gjør at jeg har vokst som menneske, og skapt 
gode minner som vil følge meg resten av livet. Ingen 
er uerstattelig, og ei fagforening finner nye folk med 
pågangsmot og vilje til å lære, og som vil gjøre en god jobb 
i ulike funksjoner for sine medlemmer, sammen med de 
som tar gjenvalg. 

En miks av nye og gamle styremedlemmer er en god 
kombinasjon. Jeg ønsker disse lykke til! Det vil bli gråt og 
tenners gnissel i møte med bedrift og politikere, det vil 
bli mange gode samtaler, men også vanskelige samtaler, 
og det vil bli mye latter og glede sammen med gode 
fagforeningskamerater. Noen saker vinner du, og noen 
taper du. Reisen vil bli interessant og lærerik,  
og du vil få mer innsikt i hvilke mekanismer som påvirker  
din arbeidshverdag. 

Tusen takk for følget, og jeg ønsker BSF sitt påtroppende 
styre, og våre medlemmer lykke til! 

Uten våre medlemmer og deres støtte får vi ikke gjort så mye. 

Sammen er vi sterkere.
 
BSF – for deg som vil noe!

Med vennlig hilsen
2089 Kufås
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Takk for tilliten!

Da skal man prøve å gå stien Ole Roger har gått opp, så 
godt man kan og med eget skotøy. Med en god gjeng på 
laget, har jeg troen på at det skal gå bra. 

Det er mye å sette seg inn i, og de to frikjøpsdagene jeg 
har pr. uke er sikkert ikke nok. Men man må prøve å løse 
oppgavene så godt man kan. Jeg håper dere har forståelse 
for at det kanskje kan ta litt lengre tid å få svar, men svar skal 
dere få. 

Det nærmer seg også vårens vakreste eventyr, 
-lønnsoppgjøret. I skrivende stund er frontfaget i brudd, 
 så det blir spennende å se hva de lander på. 

Våre forhandlinger starter i midten av april, så det er det 
bare å brette opp ermene. 

Vi står på krava! 

Og kravene er: 
1)  Lønn: økes med 20 kr pr time, -utgjør nesten  40 000  
 i året, som omtrent er gapet mellom oss og lønna til  
 en gjennomsnittlig industriarbeider. 
2)  Full lønn under sykdom i ett år, altså forskuttering av  
 sykelønn. – 22 stemmer  
3)  Uforutsette forsinkelser på 10 minutter fjernes.  
 –17 stemmer
4)  Fjerne 8 ukers gjennomsnittsberegning av turnuser,  
 da det ødelegger vår mulighet til å påvirke turnusene.  
  – 15 stemmer  
5)  Maks utstrekk på deltskift skal være 11 timer. 
       – 13 stemmer  
6)  Definisjonen på et deltskift, et delt skift skal lønnes  
 med deltskifts – tillegg. 
 – 11 stemmer 

Enstemmig vedtatt på vårt medlemsmøte  
29.september 2021

Kameratslig hilsen
Vegard Tillerflaten
Fagforeningsleder



Skift og turnus
Vi jobber pr dags dato (31.03-22) med skift og turnuser. 
En del begynner å se greit ut, selv om vi har en del 
utfordringer. Skiftene er lovlige men absolutt ikke levelige. 
Dette må bearbeides, og vi jobber hardt for å få til endring 
til det bedre. Vi ønsker jevne skift, men det er vanskelig å få 
til et godt resultat når utgangspunktet er dårlig.

Kjøretider
Det er en del linjer hvor vi har ekstremt dårlig kjøretid. Det 
er helt meningsløst å presse sjåførene til å kjøre med så til 
de grader hevede skuldre.

Vi ønsker å ha, og jobber for å få, mer realistiske kjøretider. 
Noe som vil gi bedre tid til personlig behov og ikke minst 
tid til matpause.

Solen skinner, snøen smelter og det ser nå ut til at vinteren 
slipper taket. Selv om Kong Vinter stadig prøver å vende 
tilbake.  

Etter en tøff etterjulsvinter med til dels tøffe forhold på  
våre veier, og tøffe skift og turnus ser vi fram til nye turnuser 
fra 2. mai. 

Sjåførene på Stjørdal har ventet lenge på endringer etter 
evalueringen av oppstart av anbud 2021. 

Turnusgruppen har sammen med tillitsvalgte vært gjennom 
en prosess sammen med avdelingsleder som nå skal føre til 
bedre hverdager for våre sjåfører. 

Alle forbund har jobbet tett og samarbeidet svært godt og 
vi mener nå at dette skal bli bra. 

Nå ser vi med spenning på det som kommer denne våren, 
lønnsforhandlingene. 

Tideklubben

Vy Buss-klubben Stjørdal

Å være «låst fast» til rattet i 4,5 timer, knapt rekke matpause, 
for så å sitte nye 4,5 timer bak rattet blir tøft. Sånt fungerer 
på papiret, men ikke i praksis.

Lønnsoppgjøret
Her håper vi rett og slett på gull og grønne skoger.
Vi forlanger 40.000 kroner mer i lønn pr. år.

Streikebidrag
VI ER DE ENESTE SOM HAR 70% I STREIKEBIDRAG.

Det er bare å brette opp ermene og være klar til kamp. 

Vi ønsker alle sammen en god påske. 

Niels-Egil Wanggard 
Leder og hovedtillitsvalgt Tideklubben

Ann-Kristin Alstad Reinås 
Leder Vy Buss-klubben Stjørdal
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Redaksjonen har ikke mottatt noe fra klubben.

Redaksjonen har ikke mottatt noe fra klubben.

Vy Buss-klubben Trondheim

Vy Buss-klubben Orkanger


