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Protokoll ekstraordinært årsmøte Norsk toglederforening
4. juni kl. 14.15 i DA- bygget Oslo S, 9. etasje, Oslo.
Fremmøtt var 14 stemmeberettigede medlemmer.
Saksliste
1. Konstituering

Leder Jens Heiberg åpnet årsmøtet og ønsket frammøtte medlemmer
velkommen.








Innkallingen til ekstraordinært årsmøte godkjent
Forslag til saksliste godkjent
Forretningsorden godkjent
Jens Heiberg ble valgt til møteleder
Fredrik Smeby ble valgt til referent
Ann Cathrine Handegard og Frank Martinsen ble valgt til tellekomite
Kristin Sørløkken og Arild Horge ble valgt til å undertegne ekstraordinært
årsmøteprotokoll sammen med leder.
2. Forslag



Styrets begrunnelse for forslaget:
STAFO og STAFOs medlemsorganisasjoner står foran et avgjørende
veivalg. Etter at forslaget om å inngå et nærmere samarbeid med Delta
ikke fikk tilstrekkelig flertall på fjorårets representantskapsmøte, har
forutsetningene endret seg.
Flere store medlemsorganisasjoner forhandler nå med Delta om
vilkårene for en overgang. Medlemsorganisasjoner som til sammen
representerer over halvparten av STAFOs medlemmer vurderer å melde
seg ut av STAFO. På bakgrunn av dette er det innkalt til ekstraordinært
representantskapsmøte i STAFO den 16. til 17. juni, der STAFOs fremtid
vil behandles.
Faren for at STAFO splittes er reell og overhengende. Styret i Norsk
toglederforening mener den eneste muligheten for å holde STAFO samlet
er at hele STAFO melder seg inn i Delta.
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Styret ser det ikke som et alternativ for Norsk toglederforening å stå
igjen i et svekket STAFO dersom STAFO splittes. Vi har behov for å være
medlem i et sterkt forbund som aktivt driver våre interesser overfor
beslutningstakere, i media og samfunnet for øvrig.
Styret er videre opptatt av at STAFOs medlemsorganisasjoner i
jernbanesektoren opptrer samlet i dette spørsmålet.
For å ha det nødvendige handlingsrom i en slik uoversiktlig situasjon ber
styret derfor årsmøtet om følgende fullmakt som må vedtas med minst
2/3 flertall, jf. vedtektenes § 8:
Forslag til vedtak fra styret:
Det ekstraordinære årsmøtet i Norsk toglederforening gir styret fullmakt
til:
1. Å melde Norsk toglederforening ut av STAFO.
2. Å melde Norsk toglederforening inn i Delta.
Fullmakten er gyldig til ordinært årsmøte i 2016.
 Votering:
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer for, ingen mot.

Møtet hevet kl. 14.50

Jens Heiberg
Leder
/s

Kristin Sørløkken
Medlem
/s
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Arild Horge
Medlem
/s

