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En bratt læringskurve har det vært, 
men med et godt arbeidslag rundt 
meg har det godt meget så fint.

Og det med at man aldri blir utlært, 
kan jeg skrive under på at det stemmer. 
I å være tillitsvalgt lære man noe nytt 
hver dag, både om seg selv og andre. 
Og kanskje spesielt om arbeidsgiveren 
vi har å bryne oss på.

Jeg har hvert fall lært at det å spare 
et øre der og et øre her, blir det fort 
underskudd av. Man sparer seg til 
fant med å ha så optimaliserte skift og 
turnuser at folk blir syke av dem. Det er 
å tenke langt frem det, folkens.

Vi kjører da på med de daglige 
kampene om kjøretid, reguleringstid, 
holdeplasser, skift, turnus, glatte 
veier, smale veier, sinte passasjerer, 
oppsigelser med mer. 

Også har vi til mye av det vi må 
kjempe for hver dag og det er anbud 
i kollektivtrafikken. De som vinner 
anbud i kollektiv-trafikken gjør ikke 
det fordi de syns det er så forferdelig 
morsomt å kjøre buss. Det ligger en 
profitt i det å vinne, og skal man ha 
profitten må man legge inn et lavere 
anbud enn konkurrenten. Hvem som 
taper på dette? Det er nok dessverre vi, 
ansatte som daglig skal gjøre jobben. 
Kjøre bussene og trikkene, frakte 
passasjerene, vaske de og vedlike 

holde de. AtB, Ruter, Skyss og resten 
av anbudsselskapene kjører ikke en 
kilometer eller en passasjer, det er de 
vi som gjør.

Svaret er å fjerne AS`et foran disse 
selskapene og legge dem inn under 
fylkeskommunal regi. Derifra kan vi 
begynne å samle alt til en enhet, bygge 
laget sammen, være sammen og 
utvikle vår felles arbeidsplass sammen.
Jeg tror jaggu vi kan gjøre det billigere 
også, med å tenke som en enhet!

Takk for et innholdsrikt år, med gode 
tilbakemeldinger, litt ris og mye støtte!

FORENINGENS LEDER

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF

Foreningens leder
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ÅRSMELDING BSF

Årsmelding 2022 for styret i BSF

Innledning
Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrtes rapportering til medlemmene 
på i hvilken grad styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som 
årsmøtet vedtok for perioden. 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Fagforenings- 
styret

Navn Organisatorisk
frikjøp og 
frikjøps-prosent

(Ikke spleiselaget)

Honorar  
i kr

Ansvars-
område etter 
vedtektene
og retnings- 
linjene

Fagforenings- 
leder

Vegard 
Tillerflaten

Nestleder Trond Bolkan 

Nestleder Morten 
Waclawzcyk

Opplærings- 
ansvarlig

Niels-Egil 
Wanggaard

Kasserer Mona 
Eidhammer

Sekretær John-Peder 
Denstad

Leder 
yrkesseksjon 
samferdsel og 
teknisk

Niels-Egil 
Wanggaard

Ungdoms-
tillitsvalgt

Trond 
Bjørnerås

Pensjonist 
tillitsvalgt

Børge 
Tingstad
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ÅRSMELDING  BSF

Styremedlem Ole Roger 
Berg

Styremedlem Harald Sehm

Styremedlem Kristian 
Arnesen

Styremedlem Linn Løvli

Styremedlem Ann-Kristin 
Alstad Reinås

Styremedlem Jarle 
Tønnessen

Vara-
representant 
yrkesseksjon 
samferdsel og 
teknisk

Agnes Økdal 
Husabø

Vara 
ungdoms-
tillitsvalgt

Jan Erik Aukan

Vara 
pensjonist-
tillitsvalgt

Tor Sandstad

Fagforeningens hovedtillitsvalgtfrikjøp i 2022:

Verv Navn Frikjøpsprosent Tariffavtale

HTV Trond Bolkan 30 Spekter

HTV Niels-Egil Wanggaard 20 NHO
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ÅRSMELDING BSF

Representanter til forbundsregionens representantskap/fylkesmøter  
Til Fagforbundet Trøndelag sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen 
hatt følgende representanter:
• John-Peder Denstad
• Trond Bolkan
• Vegard Tillerflaten

Representanter til LO lokalt (gjelder ikke for Oslos fagforeninger) 
• Niels-Egil Wanggaard
• John Birger Løftamo

Valgkomitéen
Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av:

Medlem Rune Madtzog Schevik

Medlem Rita Gundersen

Medlem Espen Waag

Medlem Kirsti Rønning

Medlem Jorun Garli

Revisorer 
Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara:
1: Tove Olga Sørensen
2: Geir Dahlø
Vara: Per Erik Kufås

Kontorforhold
Brakke på Sandmoen. Leier.

Ansatte
Fagforbundet BSF har ingen ansatte.
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ÅRSMELDING  BSF

Økonomi
På grunn av at året ikke er omme, så vil bankinnskudd pr 31.12.22 og egenkapital 
pr 31.12.2 ikke komme frem i tabellen.

Bankinnskudd  
31.12.2021

Bankinnskudd  
31.12.2022

Egenkapital 
31.12.2021

Egenkapital 
31.12.2022

Verdi av fast 
eiendom (hytter, 
feriehjem, aksjer 
i eiendom, 
stiftelser etc.)

1 030 736,55 1 251 860,90

7558,89

Opplærings- 
ansvarlig

Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet. 

Andre eiendeler
Ingen eiendeler utenom det inventaret vi har i brakka.
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ÅRSMELDING BSF

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og 
tillitsvalgte fordelt på tariffområder

Fagforeningen har per 31.12.2022 medlemmer innenfor følgende tariffområder:
Rapporten tas ut på kode AG-R9011 i fane 2

Tariffområde Antall medlemmer

KS

KS-bedrift (samfunnsbedriftene)

Spekter helse

Spekter øvrige 439

Oslo kommune

PBL

Virke

KA

FUS AS (Trygge barnehager)

Staten

NHO 197

Uorganisert arbeidsgiver – med inngått direkteavtale

Uorganisert arbeidsgiver – med inngått direkteavtale

Medlemmer uten tariffavtale
Fagforeningen har per 31.12.2022 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten 
tariffavtale:
Rapporten tas ut på kode AG-R 9012

Arbeidsgiver Antall medlemmer

Nic. Haugrønning AS 3
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ÅRSMELDING  BSF

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere
(jfr. vedtektenes § 11.7).

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på klubbleder 
(tillitsvalgt etter 
hovedavtalen)

Klubbstyre 
(JA/NEI)

Hvis NEI, hva 
er grunnen 
til dette?

Vy Buss Spekter Morten Waclawzcyk JA

Vy Buss Spekter Ann-Kristin  
Alstad Reinås

JA

Vy Buss Spekter Jarle Tønnessen NEI For få 
medlemmer

Tide Buss NHO Niels-Egil 
Wanggaard

JA

Koordineringsledd
Ingen 
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ÅRSMELDING BSF

Medlemsutvikling 

Fagforeningens 
vervemål:

Fagforeningens
vervemål for yrkesaktive:

Vervemål totalt: Måloppnåelse: Vervemål yrkesaktiv: Måloppnåelse:

Medlemstall totalt: Yrkesaktive totalt:

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22

703 391

Antall yrkesaktive medlemmer
under 30 år:

Antall  
pensjonistmedlemmer

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22

41 248

Studenter: Lærlinger: Elever:

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22

1 8

Antall yrkesaktive medlemmer KS Antall yrkesaktive medlemmer Spekter

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22

227

Fagforeningens
vervemål for lokale satsingsområder

01.01.22 31.12.22

Det er jobbet godt i fagforening med å verve nye medlemmer. Vi har fokus på 
aktivitet og medlemsmøter. Det ble avholdt et medlemsmøte i fagforeninga 19. 
mai 2022 hvor resultatet etter lønnsoppgjøret 2022 sto på dagsorden.
Vi har hatt fokus på «Ikke mobb kameraten min», som igjen har vært med på å ha 
forskjellige medlemsmøter på forskjellige religiøse steder i Trondheim, moské, 
synagoge, domkirka.
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ÅRSMELDING  BSF

Møtevirksomheten

Årsmøtet ble avholdt 23.02.22, Folkets Hus Trondheim og behandlet følgende saker:

• Åpning
• Konstituering – valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
• Minnestund
• Årsmelding 2021
• Mål / strategier for 2022
• Regnskap 2021
• Innkomne forslag
• Budsjett 2022
• Valg
• Avslutning v/ gammel og ny leder

Det er avholdt 9 medlemsmøter 
Møtene behandlet følgende saker:
• Tariff
• Resultat av lønnsoppgjøret
• Skift og turnus
• Lokale særavtaler
• Religiøse møter

Det er avholdt 12 styremøter. 
Styret har behandlet 140 saker.
Styret har behandlet xx rundskriv
Styret har behandlet følgende saker:
• Nytt bussdepot øst i Trondheim
• Ny billettmaskin og pålogging – videre oppfølging
• Billettmaskin – oppfølging av medlemsmøtevedtak 29.09.21
• Søknad om organisatorisk frikjøp
• Ny rutine for kontroll av lønnnsslipp
• Verneombud – Vy Buss Trondheim
• Årsmøter i BSF 2022 – forberedelser
• Årsmøte i BSF 31.01.23
• Budsjettforslag 2022 og foreløpig regnskap
• Regnskapsrapport (behandlet i alle styremøter)
• Bevilgninger
• Budsjett 2023
• Medlemsrekruttering og organisasjonsbygging (behandlet i alle styremøter)
• Medlemssituasjonen – verve- og agitasjonsutvalg



12

• Nytt fra klubbene – tariff- og hovedavtalesaker (behandlet i alle styremøter)
• Nytt om arbeidsmiljø – arbeidsmiljøsaker (behandlet i alle styremøter)
• Gjennomgang av funksjoner og verv og retningslinjer i BSF
• Oppdatering av BSF kvalitet
• Samtale før fase 1 kurs
• Styrehonorarer BSF
• Honorar / frikjøp
• Kjøregodtgjørelse for kurs / samlinger
• Vedtak for innkjøp for fagforeningsleder
• Kredittkort
• Plan for aktiviteter 1. halvår 2022
• Aktivitetsplan 2023
• Årshjul 2022
• Plan for Frontruta - utdeling
• Oppfølging av aktiviteter
• Evaluering av styresamling 19.03.22 og aktivitet så langt i 2022
• Evaluering av tillitsvalgtsamlingen i BSF 03.09.22
• Bruk av Messenger og Ros og ris
• Kontaktperson i Brønnøysundregisteret
• Ny printer
• Profilartikler
• Oppslag av BSF - profilering
• 8. mars 2022 – den internasjonale kvinnedagen
• 18. mars 2022 – bussjåførenes dag
• 1. mai 2022 – arbeiderklassens internasjonale kampdag
• Støtte til 1. mai aksjon – Norsk Folkehjelp
• Valg av representanter til LO-kongressen 30. mai – 3. juni 2022 – kandidater lokalt
• Valg av fylkets representant til LOs representantskap 2022-2025
• Forslag på kandidater til landsmøtet i Fagforbundet 17. – 21. oktober 2022
• Valg Fagforbundet Trøndelag
• Regionmøte Fagforbundet 2023 – valgkomité – oppfølging
• Høring fordeling endret frikjøpsressurs i forbundsregionen
• Forslag til årsmøtet i LO i Trondheim og omegn 26.04.22
• Partiprogram kommune- og fylkestingsvalg 2023 – Trondheimsmanifestet 2023
• Gråkallbanen i egenregi – krav til fylkespartiene
• Støtte til Kim Olav Johansen, El og IT tillitsvalgt på Norske Skog 
• Strømprisalliansen «Vannkrafta er vår – Ta tilbake politisk kontroll over strøm-  
 prisene – seminar og aksjoner ved OED og foran Stortinget 20. januar 2022.
• Uttalelse om Ukraina
• 12 eventueltsaker

ÅRSMELDING BSF
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Beskrivelse av saker som har vært 
tidkrevende:

Andre møter /samlinger i 
fagforeningens regi:
• Styresamling 19.03.22
• Tillitsvalgtsamling 03.09.22
• Tillitsvalgtsamling 10.12.22

Sosiale aktiviteter: 
Julegrøt på Sandmoen, Stjørdal, 
Orkanger og Steinkjer i desember.
Skolebrød/Boller utdeling med 
julenummer av Frontruta på Tide-
klubben/Sorgenfri i desember.

Utvalgenes virksomhet

Ungdomsutvalget
2022 nærmer seg slutten, nok et annerledes år for oss bussjåfører. 

Vi i ungdomsutvalget har dessverre ikke fått til å møtes i år, men vi har likevel klart å 
gjennomføre to kvelder for ungdommene i BSF.

I vår ble det invitert til pizzakveld for diskusjon av Fagforbundet ungs debatthefte, 
der ble ble det gode diskusjoner og flotte innspill. Innspillene våre ble sendt til 
Fagforbundet Ung Trøndelag for videre samtaler før landssamling i november. 

I høst inviterte vi til kinokveld for å se storfilmen «Black Panther - Wakanda forever» 
med popcorn og brus, dette i samarbeid med ungdomsutvalget i Trøndelag 
fylkeskommune og ungdomsutvalget St. Olavs hospital. Vi i ungdomsutvalget synes 
det er flott å ha et godt samarbeid med andre ungdomsutvalg. 

Vi i ungdomsutvalget håper dere får en fantastisk jul og et godt nytt år.

Trond Bjørnerås 
Leder i ungdomsutvalget
BSF



14

Pensjonistutvalget
Styret har bestått av Børge Tingstad , Torbjørn Modig  og Tor Sandstad 
 
2 av utvalgets medlemmer har deltatt på 2 aktiviteter i regi av fylkeskretsen.
utvalget har i år som tidligere prioritert utsendelse av medlemsbladet til alle 
pensjonister og uføremedlemmer. 

Børge Tingstad 
BSF

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Utvalgets sammensetning: Niels-Egil Wanggaard

Følger styremøtene til fagforeningen og forholder seg til vår handlingsplan.

Verve- og Agitasjonsutvalg
Utvalgets sammensetning:
Morten Waclawczyk 
Mirzo Coric
Ann-Kari Hansen
Zaher Fezi
Ole Roger Berg

Det er avholdt møter angående ny profilering og plakat for BSF. Samt er det vært i 
regi av utvalget møter i guds hus og Bli kjent med BSF.

Morten Waclawczyk 
Leder
Verve- og Agitasjonsutvalget

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplan: 

Fagforeningens aktiviteter og utfordringer på kort og lang sikt
I bussbransjen er det vanskelig å få innvilget nok tid til å holde seg over vannet, dette 
gjelder også når vi prøver å kjøpe fri tillitsvalgte til å bli med på forskjellig aktivtiter/
styremøter og samlinger. Så det er vel faktisk det som er vanskeligst. For vår aktivitet 
er på et akseptabelt nivå.

ÅRSMELDING BSF
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I kollektivbransjen er det utfordringer med:
- Lovnad om gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ikke oppfulgt
- Mye deltid, spesielt i distriktene
- Anbud i kollektivbransjen

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 medlemsblad og aktivitet på Facebook.

Fag, yrkes – og kompetanseutvikling
•  Jobbe for at flere tar fagbrev og at det blir etablert lærlingeplasser
•  Sikre at medlemmene får faglige tilbud
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Miljø og klima
•  Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å konkretisere en offensiv miljø- og 

klimapolitikk. God kollektivtrafikker 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.

Andre lokale utfordringer
Beholde medlemmer. I Tide Buss, som er en NHO-bedrift har vi ikke våre 
medlemmer på trekk. Dette gjør at man fort mister medlemmer som ikke betaler sin 
kontingente pr faktura.

Representasjon
Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i:

Forbundsregionen
• Regionsstyret – Ole Roger Berg
• Yrkesseksjoner – Agnes Husabø
• Andre utvalg – Trond Bolkan (Valgkomite)

Faglig/politisk utvalg
Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal 
avtale og aktivitet? Er det inngått avtale med andre politiske partier i så tilfelle hvilke.

Har fagforeningen 
samarbeidsavtale 
med AP?

Hvis ja,  
sett inn ja

Hvis nei, beskriv 
hvorfor ikke
Vi samarbeider der vi 
får gjennomslag for vår 
politikk.

Hva skal til for å få 
dette til?
At AP vil innføre 
egenregi i 
kollektivtrafikken

Har fagforeningen 
inngått avtale 
med andre 
politiske partier?

Hvis ja, sett 
inn hvilke 
politiske 
partier.
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Andre utvalg

Kurs og konferanser 
Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene. 

Type kurs: Antall TV 
gjennomført

Dato  
gjennomført

Registrert i AOF

Fase 1

Fase 2

Temakurs i ……..

Temakurs i ……..

Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter vedtektene

Type kurs: Antall TV 
gjennomført

Dato  
gjennomført

Registrert i AOF

Fase 1

Fase 2

Temakurs i ……..

Temakurs i ……..

Andre kurs og konferanser
(Øvrige typer kurs, konferanser, seminar, opplæringstiltak med videre - som 
tillitsvalgte har deltatt på i regi av andre enn fagforeningen, for eksempel 
toppskolering og Fase 3)

Type kurs: Arrangør Antall deltakere Dato gjennomført

Se til punktet 
“Møtevirksomhet”
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Kort orientering om bruk av midler til organisasjonsrettet opplæring: 

Yrkesfaglige kurs, fagdager og konferanser- medlemsrettet
Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs, fagdager og 
konferanser:
• Se til punktet ”Møtevirksomhet”.

Type kurs, 
fagdager og 
konferanser

Antall 
deltakere

Antall 
studietimer

Dato  
gjennomført

Registrert i 
AOF

Se til punktet 
“Møtevirksomhet”

Fagforeningens anvendelse av organisatorisk frikjøp/ «spleiselag»
Ja. Midlene har blitt brukt på å frikjøpe tillitsvalgte ved at de må søke permisjon 
med lønn, så å få avslag, men de får permisjon uten lønn. De har da hatt forskjellig 
aktiviteter med blant annet utdeling av medlemsblad, vært fagforeningsansikt 
utad, vært med på Bli kjent med BSF og verveaktivitet.
Interne samlinger både i mars og desember.

Trondheim, 22.12.22
Sted og dato

Vegard Tillerflaten
Fagforeningsleder
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Årsmelding Tideklubben

Det vært noen oppturer samt nedturer. Vi har hatt en del førerkort beslag, sånne 
saker er ikke lett hverken for leder eller den det gjelder, vi har klart og hjulpet noen 
mens andre desverre ikke.

Helligdags avtale og turnuser har vel vært årets største ting, når vi oppdager 
at arbeidsgiver ønsker flere uker på turnusrundgang for mere utnyttelse av 
arbeidsdagen/turnus utfylling av timer og vi begynner å tenke litt, hvorfor ?

Tides mening er at Helligdags avtalen er dyr da 50% skal ha fri annenhver påske 
men dette var en gode vi lagde for og godta den avtalen.

Brudd på BBA
Vi mener også med og få en samlet turnus søknad hvor du søker grupper i stedet 
for linjer med hva du skal kjøre samt fri, er utvasking av ansiennitetsprinsippet, 
samt brudd på at vi skal vite når vi begynner, avslutter med frihelg og pauser, skal 
være tilstede når du søker turnus.
Ikke når du har fått den.

Kompetansesenteret i Fagforbundet 
Tar saken videre med juridiske advokater for og avgjøre om dette er lovlig eller 
ikke.

Samarbeidet har vært bra i mellom fagforeningene og ledelsen, noe uenig har vi 
vært men ikke på bekostning av Samarbeid.

Ønsker alle medlemmer et riktig godt nyttår.

Niels-Egil Wanggard  
Leder/Htv 
Tideklubben

ØVRIGE ÅRSMELDINGER
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Årsmelding Vy Buss-klubben Stjørdal 

Styret i Vy Buss-klubben Stjørdal kan 
se tilbake på et aktivt år. Vi kan med 
hånden på hjertet si at Fagforbundet 
BSF er i førersetet med saker i teamet. 

Vy Buss-klubben Stjørdal har 
en overordnet handlingsplan i 
Fagforbundet BSF, og kan se tilbake på 
noen av aktivitetene vi har hatt: 

8. mars, Kvinnedagen. Utdeling 
av roser til alle damene, kake på 
spiserommet. 

18. mars, Bussjåførenes dag. Kaffe og 
kaker til alle servert på spiserommet. 
NRK Trøndelag feirer dagen sammen 
med oss med direktesending fra Vy Buss Stjørdal. Reporter Morten Karlsen ble 
med Agnes Økdal Husabø på skolerute, også direktesendt i radio.

19. desember. Nissekjerringene serverte julegrøt til alle ansatte på spiserommet.
       
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Leder   Ann-Kristin Alstad Reinås
Nestleder  Agnes Økdal Husabø 
Styremedlem  Ole-Christian Bye

Ann-Kristin Alstad Reinås er plasstillitsvalgt i team Stjørdal, Selbu/Tydal, Meråker 
og avdelingstillitsvalgt i Vy Buss, avdeling Midt. Agnes Økdal Husabø er tillitsvalgt, 
og tiltrer som vara i Ann-Kristin Alstad Reinås sine verv. Ole-Christian Bye er 
tillitsvalgt, og klubben sin representant i turnusutvalget i teamet. 

Vy Buss-klubben Stjørdal har ingen kontorlokaler tilgjengelig. Det vi har tilgjengelig 
som kontorutstyr er en skriver på mønstringsrommet. For å kunne ha god kontakt 
med medlemmene har vi booket møterommet i 3 etasje hver mandag (første halvår) 
og hver onsdag (andre halvår) kl. 0900-1100. Her har styret rullert med å være til 
stede. Vi har hatt mange besøk i kontortiden og det fungerer veldig godt. 

Tor Harald Vist, Morten Karlsen,  
Agnes Økdal Husabø

ØVRIGE ÅRSMELDINGER
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ØVRIGE ÅRSMELDINGER

Økonomi
Økonomisk er vi underlagt Fagforbundet BSF sitt budsjett og regnskap. Vy buss-
klubben Stjørdal hadde i 2022 en egen budsjettpost på kr. 2000,-. 
Frikjøp i Vy Buss-klubben er foregått med 47 timer. 

Medlemsutvikling
Fra etableringen av klubb på Stjørdal i 2015 med ett medlem, har medlemsmassen 
økt sakte, men sikkert. I 2022 har vi samarbeidet med medlemmer på Steinkjer, og 
etablering av klubb der skjer ved årsmøte i 2023. 

Stjørdal Steinkjer

31.12.21 31.12.22 31.12.23 31.12.21 31.12.22 31.12.23

Yrkes-
aktive

18 25 1 2

Yrkes-
aktive 
under  
30 år

2 1 2

Pensjon-
ister

Studenter

Lærlinger 1

Vervemål
for 2023

10 (35) 4 (6)

Møtevirksomheten
Årsmøte i Vy Buss-klubben Stjørdal ble avholdt 11.01.22. i Vy Buss Stjørdal sitt 
møterom i 3. etasje og behandlet følgende saker: 
• Årsmelding
• Valg 

Det er avholdt 2 medlemsmøter. 
03.05.22. Medlemsmøte i Trondheim, arrangert av styret i Fagforbundet BSF, som 
var et informasjonsmøte om mulig streik fra 07.05.22. 
15.11.22. Felles medlemsmøte, et arrangement på tvers av fire fagforeninger i 
teamet. Referat fra møtet er sendt ut til alle medlemmer. 
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Vy Buss-klubben Stjørdal har avholdt 8 styremøter og behandlet 14 saker. 
Styret i Vy Buss -klubben Stjørdal sender ut – «Info Stjørdal, Selbu/Tydal, Meråker» 
til alle medlemmer. I 2022 ble det sendt ut slik info 10 ganger. 

Beskrivelse av saker som har vært tidkrevende: 
• Problematikk med vindusviskere, startet høsten 2020 og ingen permanent 

løsning er presentert ennå fra Vy Buss.
 Status: Med bakgrunn i trafikksikkerhetspolicyen til Vy Buss AS, vil Fagforbundet 

BSF støtte alle sine medlemmer som ønsker/vil stoppe kjøring av Scania Higer etter 
Vegtrafikkloven.

• Skift og turnus er viktig i hverdagen vår som sjåfører. Både skift og turnus kom noe 
feil ut høsten 2020, og vi kjørte fram til 02.05.22. med til dels dårlige turnuser. 

 Status: Styret i Vy Buss-klubben på Stjørdal ledet an i arbeidet og vi fikk gjort mange 
endringer som bedret sjåførenes opplæring. 

• Helligdagsavtale – Disponering av sjåfører på bevegelige helligdager. 
 Vy Buss- klubben Stjørdal tok initiativ og var pådriver for å få denne avtalen.
 Status: Protokoll ble signert av avdelingsleder 17.11.22. 

• Struktur for opplæring, sykefraværsoppfølging, avvik som lukkes uten tiltak, 
utkjøring av kalde busser (vinter) og varme busser (sommer), rot med lønn, 
timebank og feriedager. 

 Status: Dette har vi hatt på dagsorden på mange møter gjennom året, og det ser ut 
til at vi må holde trykket videre. 

Avdelingstillitsvalgt (Ann-Kristin Alstad Reinås) har deltatt på samarbeidsmøter 
med avdelingsleder i avd. Midt. 
20.01. 22. og 25.01. 22. Teams, 16.02. 22. Steinkjer, Agnes Økdal Husabø stilte 
som vara. 
31.03.22. Steinkjer, 28.04.22. Stjørdal, 27.05.22. Steinkjer, 17.06.22. Steinkjer, 
10.09.22. Steinkjer, 19.10.22 Stjørdal, 17.11.22 Steinkjer, 14.12.22. Teams.
Referat fra disse møtene gjøres kjent på intranett for alle ansatte. 

Avdelingstillitsvalgt (Ann-Kristin Alstad Reinås) deltok 08.11.22. i samarbeidsmøte 
med AtB og tillitsvalgte/vernetjeneste – som var et regionmøte. 
AtB har valgt å skille mellom by og region, noe vi mener er positivt. 
Plasstillitsvalgt (Ann-Kristin Alstad Reinås) har deltatt på møter i team Stjørdal, 
Selbu/Tydal, Meråker med teamleder. 

ØVRIGE ÅRSMELDINGER
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27.01.22, 16.02.22, (Agnes Økdal Husabø deltok), 15.09.22. (Agnes Økdal 
Husabø deltok), 07.11.22. 
Det skrives ikke referat fra disse møtene av teamleder, noe vi synes er veldig synd. 
Den som deltar på møte, skriver notater og deler info med medlemmer. 

Ann-Kristin Alstad Reinås har deltatt i statusmøter på teams, med hovedtillitsvalgt 
Trond Bolkan, 01.02.22. og 19.04.22. 

Deltagelse på kurs og konferanser:

Regionkonferanse, Fagforbundet Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk:
Clarion Hotel & Congress, Trondheim
09.03.22. Agnes Økdal Husabø.

Fagforbundet Representantskapsmøte: 
Quality Airport Værnes, Stjørdal
30.03.22. – 31.03.22. Agnes Økdal Husabø.

Egenregikonferanse: 
Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15, Oslo
06.04.22. Agnes Økdal Husabø.

Regionsamling, Fagforbundet Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk:
Scandic Lerkendal, Trondheim.
30.05.22 – 01.06.22. Agnes Økdal Husabø.

Grunnleggende tillitsvalgtsopplæring Fase 2 (del 1): Fagforbundet Trondheim, 
Folkets hus. 
13.06.22 – 17.06.22 Agnes Økdal Husabø 

Grunnleggende tillitsvalgtsopplæring Fase 2 (del 2): Fagforbundet Trondheim, 
Folkets hus. 
05.09.22 – 09.09.22 Agnes Økdal Husabø

Fagforbundet Landsmøte 2022: Oslo Kongressenter 
17.10.22- 21.10.22 Agnes Økdal Husabø

ØVRIGE ÅRSMELDINGER
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Fagforbundet Landskonferanse 2022: Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport
01.11.22 – 03.11.22 Agnes Økdal Husabø

FASE 1 Grunnskolering for tillitsvalgte: Fagforbundet Steinkjer, Tingvold Park Hotel
01.11.22-03.11.22 Siv Annette Skreddernes 

Fagforbundet Representantskapsmøte: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
09.11.22. – 10.11.22. Agnes Økdal Husabø  

Skift og turnus kurs, Lo Stat, Scandic Parken, Ålesund.
06.12.22. – 08.12.22. Ann-Kristin Alstad Reinås og Svi Annette Skreddernes. 

Ann-Kristin Alstad Reinås
Leder

Agnes Økdal Husabø 
Nestleder

Ole-Christian Bye
Styremedlem

ØVRIGE ÅRSMELDINGER
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Morten Waclawczyk
Klubbleder

Vegard Tillerflaten
Plasstillitsvalgt

Årsmelding Vy Buss-klubben Trondheim 

ØVRIGE ÅRSMELDINGER

Klubbstyret:
Klubbleder og vara PTV: Morten Waclawczyk
Nestleder:  Trond Bolkan
Plasstillitsvalgt:  Vegard Tillerflaten
Sekretær:  John Birger Løftamo
Styremedlem:  John-Peder Denstad
Styremedlem:  Frobisher Kasirye
Styremedlem:  Ann Kari Hansen
Styremedlem:  Mirzo Coric
Styremedlem klargjøring: Osman Haji
Styremedlem og HVO: Harald Sehm
Styremedlem og VO: Kristian Arnesen
Vara Kontakt DS:  Ceyhun Balci
Vara Kontakt i LO:  Medhenye Ukbai Tkestie
Vara:   Zaher Feizi

Aktivitet:
Det har blitt avholdt syv-7 styremøter i klubben i 2022. Vi har hatt stort fokus på 
synlighet og har derfor vært aktive med forskjellige tiltak. Klubben har også jobbet 
tett opp mot fagforeningen med ulike aktiviteter.

Klubbarbeid:
Det har vært jobbet med stort og smått i året som har gått. Av de store sakene så 
er det skift og turnusarbeidet som er et evig men viktig arbeid. Der ser vi at våre 
innspill delvis blir tatt med, så lenge det ikke koster for mye for Vy Buss Trondheim.
Våre argumenter i skift og turnusarbeidet er at vi skal ha en trygg og sikker 
arbeidshverdag for våre medlemmer og øvrige kollegaer.

I skrivende stund ser det ut som vi ikke klarer å beholde nattbussavtalen. 
Helligdagsavtalen er også fortsatt i spill. Resultat her står og faller helt og fullt på Vy 
Buss Trondheim sin områdeperson Kenneth Eidem Bratt.

Klubbleder takker klubbstyret for et godt arbeidsår.
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Årsmøte
i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

tirsdag 31. januar 2023 kl. 18.30
i Augusta Aasen salen i Folkets hus (4. etg.)

Olav Tryggvasons gt. 5, 7011 Trondheim

Saksliste

1) Åpning
2) Konstituering - valg av  
 dirigent, sekretær  og   
 protokollunderskrivere
3) Minnestund
4) Årsmelding 2022

5) Mål/strategier for 2023
6) Regnskap 2022
7) Innkomne forslag
8) Budsjett 2023
9) Valg
10) Avslutning v/fagforeningsleder

Merkeutdeling kl. 18.30

Det blir servert middag ca kl. 17.30-18:30  
Vi trenger derfor din påmelding:  
https://forms.gle/9JUCDCDRxwJcg7mx6  
eller bruk QR-koden

KLUBBÅRSMØTER

Tideklubben 31.01 kl. 17.00, (Folkets Hus)
Vy Buss-klubben Trondheim  31.01 kl. 17.00, (Folkets Hus)
Vy Buss – klubben Stjørdal  17.01. kl. 18.00 (Vy Buss Stjørdal, 3. etg)
Vy Buss – klubben Orkanger avholdes lokalt, innkalling kommer





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!


