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dagsorde:n, i~l"e"lo l.Jf'l I.'iin..' l,le oppleat. hv:! !ket '-13
gjort.. Deretter f'ul.~.. .~ It d (OMMentarer til åreberetn1nren,
og Giæver t'orklarto ui,ke' i vunlr'¡;er mei:' detaljert.. Bl.a. var
ikke Dybwad enig i hva eOIß I'to i berotningan an~. NAF 015 myn
dighetere., men at Arv,isen oC'1å var sky1d i at det var gått
som det hadde i tari£t'opp~j~ret. Alexandersen spurte om dot
varriktig som han hadde hC'...t at Arvesen plaier å ha møter med
NAF på gangen under fo~hand1ingene. Giæver svarte at dette
hadde forekommet før, men ikke nå lenger.

Det korn også frem mer generell kritikk av Arvesen, og spørs-
mål om han er den rette for oss. Askelie t'ra Braathen sa sap.
enig i at en del av ki i tikken nok ar berottiget, og at det ar
:fler i Braathen som har eamme oppf'atning, og at det er inter-
esse for A f'å tak i en ny advokat. Han spurte om noen hadde
f'ors~kt å ta kontakt mod adv. Heber som skrev en artikkel i
Af'tenposten ango Tarif'foppgjør. Dette ble benektet.

Arbeidsrettøsaken ble også behørlig omtal t og diekutert.
Giæver f'orklarte hva øom var slcjedd, godt assistert BV Dybwad
og Johannessen.

Hasleto savnet punktet "Eventuel t" på dagsordenén - og det
hadde han jo rett i.

Utenlandsøtasjoneringen ble en del kommentert. net ble kIaeet
på at det øto at vi hadde f'ått selskapet med på vAre retningø-
linjer, men selskapet hadde jo øatt opp sine punkter også.
Dette ar jo riktig, men sd er det heller ikke snakk om noen
avtale, men f'orsøk på å komme frem til retningslinjer, og
saken ar ikke ferdigbehandlet.

Det ble nevnt at det gikk rykter om at det var den svenske
:fag:foreningen som hadde v:lllet dette systemet ined 3-å:rø util
sjoneringer, noe SAS har benelctet. Haøleto spurte om SAS hi.r
begruet hvorfor de er gått inn for dette syetemet. De or
visst kommet med en 1~ tt uheldig begrnelse i de brav Bom cr
sendt til dem sam nå l'gger fast utenlands, og som kan opp..
:fattes slik at en :fordummeø ved A ligge ute for 1 enge, Off at
en trenger å arbeide ved en av basene for å holde sin vi ton
vedlike.
Askelie kunne opplyse at noe lignende er under oppeeiJ 1 i-"" i.
SAFE.

Giæver orie~terte deretter Ii tt om "demokratiet" 80m haddc
f'ørt til en del møtevirksomhet i.I''Den SAS, og leste opp retJul
tatet f'ra va1get av representanter til representantekaDet
Alexandersen lurte på hvem soni hadde valgt våre repro TiJ
dette var bare å avare at det hele var foregått så"'rael:t at
man i all hast måtte oppnevne to kandidater. ,Da sjansone f'(\)
å bl! valgt var lik null, ble de to eneste 80m har vært med
på meter i denne f'orbindelse, oppnevnt.

Aske1ie kune igjen f'ortelle at noe lign0nde var i emn~ng i
SAFE..
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he mer i diet enn sJ9)~. 'fYVIJ'rO.,
'ljreandsen la ti¡ li'tt on "iV~ rdø,n de i Widerøe sør P,d unlt)l
hvoretter årsberotningon ~l9 podkjent.

Regnskapet ble kommel" tert og noen f'å spørsmål bebvart.
Under pUJ1ctet "utstyi" "'svnte Giæver at den inn.kjøpte t('.JA-
f'onsvarer hi ttil lUlr vært Ii t~ benyttet, og oppfordr~+ med-
lemmene til å benytte se~ PV den.
Nummeret er: (02) 120120 linje 688.

Regnskapet ble så godkjent w

Askolie ba om å fA ordet fer de måtte gå for å nå f'lyet.
Han mente vi må komme i gang med dct ~aglig/økonomiske utvalg
som var nevnt i Riksmeklingsmanens f'orslag sa snart som mu-
lig, slik at en kan komrne f'rem til noe f'er vi skal 1age et
nytt avtaleforslag. Videre kune han opplyse at det var i gan~
drø:fteleer om samarbeid mellom SAS og SAFE på stasjonane for
innaparing av personell. Han nevnte ogeå at de hadde en av-
daling på Sola som ikke har helkontinuerlig ski:ft idet de har
f'ri en nntt i uken, og der:for ikke kommer inn undor arbei.de-
tids:forkC'rt(ilsen. Dotte ville de gjerne ta opp med advo)~aten.
I AFF-Bi:anthen har de n~ 1'orhøyet kontingentan til kr 40,-0
T~ slutt uttrykte Askelio enske om at møte i sentralstyret sâ
snart som mulig.

Tjæradsen ønsket at vi nå :fortsatte med dagsordenen, ellers
ville det ilcke bli noe tid :for siste punkt "~evertning. ø
Neste punt var "innomne forslag".
10 Styrot :foroslår at medlemmene benytter foreningens tele-

:tonsvnr\lr.
20 ForslfL8 om at d. lokale tilli tsmenn godskrives at bøløp til

oppmuntring og d~kning av tapt :tr~ tide Bolønet beutemres
av general:torsnmlin~en ~
Etter en del diskusjon ble ~or81aget forandret tit ~
gjelde forraninn hhv. FOP' ogo Widerøe, og belepet bIe
satt til kr 600, 1"r år. Forula.g9t ble vedtatt.

,).. Forslt\B' Obi â utvi'H. styrat med :3 repr.. en som skal repre-
aentere :fsjoJ'; '"ne j h l''\, en :for ambulerende o:l-grppe,
og at advokaten er me~ i Btyret.
Forslaget ble vadtatt.

40 Forelag om å velge Em fra FBU til verneutvalg ble ogeå
vedtatt.

50 Valgkomiteen f'ornp1o å velge en koinite som skul1e verve nye
AFF-medlemmer" D~tte ble nodstemt da en mente styret ktinne
ta f!eg av dette..

6~ )!'orslag til et streilcef'ond på kr 50,- pr mnd.. i tillegg
til den ordinrore kontingont ~ Datte f'ondet akal så betales
ut til hvart inedlem uansett stroik oller ikke..
Det ble :fler"tall :for å sende det til avsternnine blant mcd-
lemrene.

7. Forslag :fra Græsli om at Giæver niå t'orlate styret" Dette
mã.-t;te neste punkt på dagsordenen "valg av si.;yre" ave;)øre t

8" Fcrelag om bedre inf'ormaajon, evt~ hvnrt k'V'artal.. Datto
rr aIle enige i, til og med eekretæren som har f'orf'erdcli;
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dårlig samvi ttighet ~

Neste punkt: Valg~
Da dot ikke var noen til stede ~ra valgkomiteen, leste Giæver
opp komi teens innstiiiing som vi l~dde £ått oss tilsendt ~

Dot korn 1rm benkeXorslag fra Alexandersen på Egil Førrisdal
130m £ormanri, og fra Christensen på Elling Knudsen som sekretmro
Førrisdal fikk 11 stemmer (rnedrognet en stemme £ra Græsli), og
Knudsen :fi.kk 2 stemmer, derried ga valgI(omiteens innstilling
følgende styre:

Formann i
Nest:formann :
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

" 1l
Repr. for 8ør-
og Vestlandet i
Repr.£or N.Norgei" " " :
Repr'. for Of.f i
Repr. for fun-
sjonærene i AFF,:
Jur. rådgi ver :

Ny valgkomtie i

John Giæver
Eg11 Førrisdal
Chr. Christensen
Jene Haagensen
Johny Jacobsen
Elling Knudsen

J.fagne Brake tad
Rolf Dybwad '
Bjørn Nilsen
Kjell Hasl.to

Fri ts Johansson
Det ble flc~tol1 for A ~orsøke å :finne
£rem til ny advoka t .

Ma~ne Joham,ossen, Jen K~ensli op
Osy.ar Sandb..\I~.

Nye revisorer: Ingld Loken og Terje Ytterstad,

Verneutvalg: Velges lokalt på Fornebu.
,lfiderøe har gjenvalgt Hans Hartin Tjærandeen og OVe
Bjelland som sine representanter.

FOF har valgt ny form for sin gruppe: Tore Grimstad
og forøvig gjenvalgt E~l Grøtte som an~n repr.

Giæver taket på vegne av stJ~et for t11liten, OR vi g~~v
over til bevertningen 130m var siste punt pd dngaordenoTJ, hlfll'
som kanakje bør overveies å flyttes til første punkt.
kKlokken var nå ruet å bli 2230.
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