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I styremøte den 20/119 ble nokk
en gang vår interne informasjon
b~rettlget kritisert og di~kutert 0
Det finnes ingen enke1 løsnlng
p~ problemet g men styret korn frem
til at vi må -prøve med en ny If giv"
i AFF Bulletin 0 Heretter kaDt
AFF IkF'O'J
Hi ttil har denne oppgaven vært pd-
lagt vår utmerkede, hardt arbeid~
ende sekretær. Da det er begrenset
hvor mye tld han har hatt tl1
dette "ekstraarbeldet", ble vi
enige om at en fast mann skal ta
seg av dp-nne oppgaven for et ter-
tldenQ
Undertegnede har etter anmodnlng
fra styret, tatt på seg oppgaven
med å gjøre et første forsøk på
å redigere "avisen".
La det være sagt med en gang 0 --
la css prøve å fA "avlsen" til d
bl! et forum hvor alles tanker og
Idéer gis en sjangseo -
Informasjon er Born kjennt utveks-
ling av viden be~~e ve~ero Derfor
ber vi også DEG om ~ komme med det
du har på hjërtet 0

Spørsrnäl: Skal lnnlegg være an~ ~
nyme? Det kan 1 nnebære at meninger
-knmmer mere "rett fra levrauo På
den annan side kan det hevdes at
en må kunne etA ved sine meninger
og utsagn ø La oss fA høre hva
dere mener om problemet ~
Det er fristende å ne~ne vAr ut-
merkede telefon=svarer 1 denne .
aammenheng c Den kan brÜkes hvls
dii har brukke't begge armene elleT
er plage L. av "den store skri ve-
skjelven" 0

VArt tlf nnr~ er fortsat~:

12 .120 I1nje 688

Rpdaks j~'nens '\dr" er ~

E Y i pn. skirt'i ' 8AS

I

~

Problemet med eu god kontakt mel-
10m medlemmene skyldes selvsag"_
vAr geograflske sprednJng og sk
'tende arbeldst i de*ø
it kan derfor vanake11g tenke ass
andre løsnlnger på info 0 proble.
met enn AFF It FO 0
Andre forslag mattas med takk 0
Vi er all tld dpne for rAd i rOB
og ris i vårt ekstraarbeid med
"avjsen" 0 (Og selvsagt o~så styi
e~s øvrige d1sposlsjoner J 0
AFF Il\FO mA værC' et org~\n for
alle medlemmei uanset hvem 80m
erans arb "glvci:r " For (;1 hlndre
at vi lkke bllr fer SAS pr~p,e~t
ber vi dertor speø 1el t vå.rfj II i Iff
SAS" medlemmer nm å bruke "avJCh
i s~ørst mullg utstrekningo
Vi garanterer for den Dødvendipi
spal teplaes"

Vi kunne tenke nss A opprette \
rekke faste spal ter, og håpex i,
Ideer fra a11e lyse hoder 0
Vi starter 1 dette nro mad
CHAIRMA1s LINES 80m følger annE
sted i bladet 0-

Vldere kunne v l ønske å oppret L L
en slags underavdellng av 1or~~~
Dusteforbund, og häper derfol' pi
medl emmenes (AFFs) hje~p med id6~
tii navn på det nye, bransjeloke-p.t
forbundet 0
Vi har tatt oss den frihet A ar
sette
redaksjonsmekaniker Tom Ska11~
til å ta seg av denne spalten~
Han har aIIerede utnevnt seg ~(
til "Vice pres1dent" I det ny~
forbundet 0
Hans spal te finnes også annet .
i "av isentl () \

for n,,~
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apaJ 1.' .Jom 1'01" /i:'bmtideti Il...1 .JlIJ,('

~'tterkomnie krl.lv\) L om bed1" infeir'
:HJ.S jono
t Ar det er sakt, mA det gjøres klrt
at det fremdeles v11 bl! en del in
formasjoner so. av naturlige årsak..
~ r ikke kan trykkea fordi dennell r.1vls" s1kkert viI hli lasesto!! for
nndre ennAFF med lemmer 0
i oen opplysninger viI nok allerede
yære kjennt av mange og endel vil
bl! overlappet av braver, tlt .sam-
taler og rykter, men for andre igjen
viI dette være nyhetero-
iy stilling i sttiet.
I tråd mad overst ende vil jeg ápne
mad å fortel1e at styret har for å
avhjelpe info n problemet, utnavnt en
ny stilling i styret sam vi har kal..
i t presse-sekretmr 0
Frem til gen 0 forsamlingen er Elling
.Knudsen utnevnt.-
Sentralstyre 0
Da AF1 nå etter-hvert er b1! tt så
stor og variert. har vi gåt~ til
dannelsen av et sentralstyre e
Det best~r av formannen i hvert av
selskapene pluss en ekstra fra SAS a
Advokat Sibbern er ansatt som fast
sekretæro
Som sin første formann valgte sen-
tra1styret John Glæver 0
Dette styret vil for fremtlden ut~
gjøre kjernen 1 tarlffkomi teen 0
Enn vldere skal det være kontakt-
flate for andre foreninger, innen-
lands som utenlands og ellers ivare-
ta felles interessero-
Sterlln~ Airwa~ Regoror~e, er nå
med fern mann biitt medlemmer av AFF
og første forhandlinger er brakt
vel i havno -
Lønnsforhandlin~er mellom SAS o~
Verkstedklubbeno
Det pågår lønnsg11dnings forhandl-
Inßer mellom de ovennevnte 0
Forhandlingene har i skrl vende
stund skjært seg fast på et motti1=
bud fra SAS Vå: krol,lo for fag~
60 øre for spesial og 50 øre for

hjelpearbeldere. Al t ~111egg ~å
deres grunn1ønno Des8uten et gen-
erel1t tI1legg på bonus på 20øre
Hvls lkke enlghet oppnås innen
den 18/12, vil bonus íorsvlnne '
det betyr kraftig reduksjon 1
Verkstedklubbens medlemmerB time
lønno
AFF følger begivenhetene med st~r
interesse 0 -
BraatenSAFE o~ SAS avtale 0
De to selskapene har p uten AFFs
viden, inngAtt en avtale om at
SAS mekanikere 1 Bodø skal over'~
ta service og de1vis repe av BUs
fly under grd 0 stop i Bodø 0
T II dette s~iile SAS mekanikere
få nødvendig kurs hos Braaten på
Sola9 og nødvendlg dispo fra sert~
bestemmelsene skulle b11 ordnet 0
Braatens mekanlkere ønsker ingen
innblanding fra SAS, så AFF har
stoppet medlemmene 1 Bodø, og har
Informert Braaten, SAS og LoDo om
dette., Saken går videre t 11 l,AF
og sentralstyret 0-
Utenriksavtalen i SAS 0
Den ií.. o:~ 12.. var det forhandli-
nger i STO om utenr1ksavtalen 0
Fra AFF møtte advoSibbern, EoHagerj
(PAR-OM), Chro Christensen og John.
Giæver..
To dager før møtet hadde SAS 1agt
fram et fUllstendig nytt avtale-
forslagoLO er fortsatt dypt for=
nærmet på AFF"
Bnighet b1e ikke oppnåd og nytt
møte ble berammet til jan.-76o

Kontakt med Svenska Flygtekniker
Foreningen .,
SFF har kontaktet oss da de er in-
teressert i samarbe1dø Det er selv
sagt vi også, og første kontakt-
møte ble avholdt 1 STO 12odomo
SFF og AYF ble enige om å møtes
igjen i nærmeste fremtid for å
"styrke" kontakteno

forts a naso



I ~ fOI J , 1 F og PuR. i SAS ~
i.' tlJ i niekanJ- i. ... er ~ voR. a Personaleõrganlsasjoñênës

'\';Cii' -# 51 ~en Be1n i i,t' it'.presentantskap., )
\,1-"" '\0.(, S~t' i ~lt(i erklli t som 1 nr.l2 doAo av Inside SAS pre-
'?kr80~C så he.. i Jolder den ~an11ge DEinterea PoR" i SASe 1'1ange 'har, ..ng på kr...,OOOO,-o nlkkert lest artlkkelen og tenkt

s i tt om hva Po R 0 muligens kan in-
ne bære .
V1 har vår egen repro tilstede ved
møtene bäde på regional t og på
skandlnavlsk plan.
Inntrykkene er positive og vi tror
at P.R. på lang sikt kan utvikles
til å bli et vil;tlg skritt på veg-
en tl1 en intern demokratlsering
i SAS , noe mange har savnet i
lang tld"
lIver regions P .Re har valgt et ar-
beldsutvalg. Formann 1 det norske
er captoAulun Skandsen9 fra 1RFo
For å utfylle de OPP1YBnlngene i
Inside SAS som allerede er kjennt t
viI vI her nevne de navn som P oR n
i t orge har valgt tl1 de forskjel-
lige komi teene sam P oRo er invi-
tert tl1 å være med i 0

Den, etter vår i:iening viktlgste
gruppen som ska1 opprettes, er
den som skal behandle en over=
ordnet personalpoll tik 1 SAS 0
P.R. har i skrivende stund ikke
utpekt sine repro da man foreløb~
ig ikke ar helt enlg i hvor stor
komi teen skal være 0

utbl1dnin~.l Her Bkal PoR" Sverige
være representert med flygende pe~
sonell, l:orge ska1 ha repr" for
funlwjonærer og Danmu skal ha repr
for timelønnede Q
For i.:orge er valgt FoDahl, OSLTH"

Ekonom1: Hvert land skal her stlll
Ie med 3 repro PoRe i ~orge har
valgt: Tore Andresen OSLTK

AoGTefsrud~ OSLTM (Jo&M,,)
HoPoThoresenl OsL-OMo

Data: Jan Siiger Larsen fra Verk~
s"teåklubbem. er her Lorges repro
Ran har etter sigende ghtt data-
kurs på 10s Sørmarka~ Han er an-
satt ved OSLTG 0 '

I1FO: Her er Turld Borge ~ OSLey
(Ga"'DrewoAsso)valg 80m l.orsk repr.,

\1: (-"-

--
B!1vars o~ arbel8,Boliråde" komite-

~nf
.... omiteen har hatt møte hvor AFF
':rremla et forslag på 15 t)ktr. om
den autorisertes "gjøren og laden"
Dette har avstedkommet et skriv
tra bra Wahl SAS på vegne av aIle
ielskapeneo 'I skrlvende stund vur~
deres vårt neste t.ekk 1 sakeno-

å over-

-
Pâ r;jensyn
john Giævero

l
OM Il:TER!, II.FORMASJOl I SAS.
Det er lristende ~ si tere siste av-
. sni tt av det brev som K "IIagrup har

lsendt tl1 l).;Ro 1 SAS" (Omtalt 1
31Bte Inside SAS) 0

Sltat: "Den utveckling
verkansområdet, som vi
fer, kan innebära krav
ning av invanda tanke
l1ngsätt e
Det er f6retagsledningens f&rhop=
pnlng att ledande personer på
alIa nlvåer tl1lsammans med de an=
stälda och deras organ1sasjoner
ska11 medverka till at de nu tag-
na Initlatlven i frågorna kring en
f~rdjupad och breddad samverkan
samt en f~rbätrad personalinforma=
tion skall leda till økad effekti=
vltet och arbetstillfredBstälëelse~

Forhåpent1ig gir dette en 11 ten
tankevekker til noen og enhver..
Mon tro om vi har noe i tekn oavd 0
som føler seg utfordret?

inom sam-
nu står in'"
ph ompr6v-
och hand""

l

fort.s os4
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It i L. '1 1.orl.l'
di'l " t T, l'i:eiQhr - i\V~ navnenc:, er v i
leu ~J lI.t. ! nOCk) av komi teøne.

v 1 e1" , nl\lIl1e b/. r, l:om mange andre
org. her. net w~ nBdvend1gvls bl1
begrensn1nger for at lkke systemet
~kal bli for tungrodd. .
Vi har der1mot full anledn. til å
gjøre våre meninger kjennt i møter
og det er her at også ~ skal ha
dln s jangse.
Vi skal komme t1lbake i neste nr.
om hvilke saker som er tll behandl-
1ng 1 PoRe og hvilke saker som sen-
ere akal dlskuteres der.
~ oBo P.R. har ingen besluttende

myndlghet men dens mening
kommer klart fram til topps
utenom alle vanlige for-
hindrlnger 0

Resten av 11 avisen" overlates til
vår nyansatte redaks jonsmekaniker
og vice president ,og redaktøren
fraskr!ve~eg derfor enhver befat-
ning med hva han mAtte produsere
av uforskametheter og insinuas joner.
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V i _nsker alle .i"\ medJ."1.1M('J:
on

'luC JC:.
(, ~ QOD! NYT?' '.~..

Vell møtt tll genoforsamllng
1 jano/lebro -76.
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??????????
Bva skal vårt forbund hete?
~avnekonkuranse utlyses herved 0
I 0 premie: ?ottur på sørlandet 0
2. lI : 2 fotturer på samme sted
, 0 n : 3 ------" ----~-
Det må være et forbund som alle 1
vår brans je kan bli medlemmer av,
1nklusi ve AFF medlo
Hva skal så være kri terier for å

. kunne bl! medl.? Jo, som gammel
profesjonell pressemap kunne jeg
tenke meg alle merkverdigheter som
avstedkommes i interne skri v som
AFFs medlemmer skulle komme over 0
Med andre ord mA vårt navnløse '~ilstede: E oFørrlsdal, Verksted-
forbund virke til fremme for "gode" klubbens faste repro 11
Interne skrt v og meninger 0 Vi skal være nädige denne gang og
Videre bør alle klaver trampere og Ikke røbe referentens n~vnp men
også salat-tråkkere få en sjangse gjenntagelser 1il ubønnhørlig med=

. tll medlemskap hos oss. føre medlemskap 1 vårt hi ttil navn."
Folk som tar seg selv høytidelig løse forbundo
burde væTe se 1 vskrevne ..
Videre kune vI tenke oss A gjøre
en ~sats for å fremme bruken av
unødvendige fremmedord..

Som det fremgår av det forannevn-
te, er undertegnede allerede medlem,
Or.det "kriterier" kan nemlig ut-
merket erstattes med betingelsero

Som et første eksempel på hva
vi er ute etter, kan vi Idag
bringe et meget sterkt forkortet
utdrag av et møtereferat fra OSL
TS A 0 U 0 ( a vd .. u tvalgsmø te )

I oprarsingen av møtedel tagere kan
man bloa.. lese:

N ..Bo hroFørrisdal er som kjennt
AFFs valgte nest~formanno

for :NN forbund
Tomf Skalle
vice president og
redaks j onsmek 0




