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~!andag 16. februar _?ti .l1.1öoo s"tar'Ce"C ãre"ts ø'eneralforsaml i nrr
som tidligere í kantinen p~ ~nl. Fornebu.
Giæver ønsket de 47 :fremmøtte medlemmer velkommen OR rettet en
spesiell velkomst til advokat Sibbern so~ o~så var tit stede.
Etter at Giæver var valgt til dirigent, tok han fatt pâ årsberet~

ningen, og etter å ha lest den ble enkelte spørsmâl i .d.forb. besvart ..

Advokat Sibbern fikk sa ordet tj 1 en presentasjon av serr sel v.
Dernest redeg.jdte Elling ¥nudsen Ii tt fra PR i SAS.

net neste som sto for tur var regnskapet som alle fikk litt tid 1 i 1
")

~
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å studere hver for seg fer evt 0 spørsmål. Etter noen ganske :fA epørs ~
mål kom man f.nn på hvorvidt man skulle plassere overskuddet i nop

som ga litt mer avkastning- enn vanli.g bankrente. En korn i.d.forl:

inn på et tilstadig ti1bakevendende spørsmål: Streikekasse eller tkv,
Det var mange synspunkter både for og imot. men stort sett eni¡;b"t
om at vi tok de innkornne forsla~ene ferst da de handlet en del o~.
økonorni II

Første forslag var at ogeã nestformann får styrehonorar.
Giæver korn med noen synspunkter o~ forklarte li tt om at vi i si ~1 e

år hadde forsøkt å fordele arbeidet innen styret o~ at da nestformannen var bli tt pålagt en hel del arbeide.
Knudsen sa også noen ord i denne forbindelse,b1.a. at han st~ttet
dette med å spre jobbene i styret.
Thore Johansen mente vi burde gå på firmaet for å fl de til ~ 1 ø~~e

en fast ti1li tsrnan.

Forslaget til honorar for neetformnn ble enstemmig vedtatt.

Forelag til økning og nyopprettelser av honorarer resul terte i
enstemmighet for følgende: formann kr 5000, neetformann kr 30rn.
sekretær kr 4000, kasserer kr 1500, inf'ó"rmas,1onssekretær kr 2Ò('()

og grppeformennene i FOF,Widerøe o~ Sterling kr 1000 hver.
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I f'orslag om anskaffelse av bedre trykkerimaski n, fikk styret fr e
hender til å kjøpe egnet utstyr på betin~else av at informas iorp~
ble brao
Forelag om å fors.ikre foreninF,ens utstyr ble overf'ørt styre de r\ar

mente dette var en selvfølge.
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Forslag om å utnevne en fast representant ti1 PR i SAS ble overf'f"rt
ti1 neate punkt, valg.
Forslag om økning av f'orsikringen ti1 kr. 20.000 ble vedtatt moi
3 stemmer, - men det ble nevnt at styret fikk ta sag av detta or ~
det kanskje var enklere ll eke det til 2G.
Forslag om økning av konti op,enten ti 1 kr. 40 eller kr. ~o resi
i at det ble stort ~lert6i i for å øke ti1 kr. ~n.

Forslag om navnbytte blA ""rkfart av Giæver 80m o~e" kOM l1t~

på en samtale han hadde he t t med L. D.

Knudeen og Kvalsnes kom ~~~! mad en del synspunkter 1.r.m. 08
bytte og det b1e enighet ~ ~ p~leN"e sentraletvret A ntrede

Sibbern korn sa nied noen tall .t.f..m.. ~ plassere "'08 av for9'"

midler .,

Etter avstemninp, vista de l ~ C'" n ~ "r~r pnetp""i ".hp. 4",.,.
plassero penKene i ~oe 0
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Info. sekretær:
Styremedlem:
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ig Knudsen
'are.ld Eepe land

- "- i Johnny Jacobsen
Vest-i-iorge: nagne Brakstad

,.

Nord-Norge: EF,il Garstad
- ll _ : Hol:f Dybwad

Rep. for funksjonærene: Frits Johansson
" " 071 og :fast utenlands :Jr jell Hasleto

Revisorer: Djørn Nordli.STERLING o~ T.Steiro,SJ:S
llide'røe:

OVe B.1elland og Kristian Jakobsen

F.O.F. :

Jør~en Lien o~ Edgar Erlandsen
Aksel Kvalsnes og ~ivind Sam Pedersen

Sterling:

Valgkomite: Chr.Christensen.Bjørn Nilsen og Oddvar Voldheim.
Representant t1l PR i SAS ble overlatt styret.

/-

Eventuel t.

Johansen kom med noen spørsrr1ãl om utenlandsavtalen.

Skomsoy ville gjene vi te om det v.argjort noe for å verve me( J.e'!'er
i AFF, han tenkte da i første rekke på inspektørene ~

~

Giæver :fortalte en del om at fagarbeiderne i SAS ar interessert i.
medlemskap i AFF, men etter 1i tt diskusjon kom en :frem til at der
på det nåværende tidspunkt ikke var mulig å gå inn for dette

Tilslutt korn Giæver med en masse rosende ord om sekretæren sorii¡¡
trekker seg ut av styret og vi gikk så over til bevertninr.en,
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