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Mandag den 19.11.2018 avholder  
Sporvognsklubben årsmøte.  
Innkalling med dagsorden vil være til-
gjengelig en uke før. Årsmøtet vil gå 
igjennom alle årsberetninger til de  
forskjellige utvalgene og avholde valg. 

 

Hvem kan delta? 

Til årsmøtet har alle medlemmer anled-
ning til å delta.  
Sporvognsklubben og utvalgene vil  
presentere sine årsberetninger som  
forteller hva som har blitt gjort siden  
forrige årsmøte. Det er ikke nødvendig 
med påmelding. 

 

Forslag til årsmøtet 
Har du forslag du ønsker behandlet på 
årsmøtet har du anledning til det. Send 
ditt forslag til: 
sebastian.haugland@sporveien.com eller 
lever skriftlig på kontoret på Grefsen  
eller Holtet. 
Frist er: fredag 09.11.2018 kl. 18:00.  

 

Forslag til valgkomiteen 
Valgkomiteen består av Aase B. Strande, 
Omar Samdani og Iver Gård. Har du  
forslag til valgkomiteen kan det sendes til 
omar.samdani@sporveien.com eller  
leveres inn skriftlig på Grefsen/Holtet. 
Frist: fredag 09.11.2018 kl.18:00  
 

Valg  

På årsmøtet vil det også bli avholdt valg.  
I år skal det velges bl.a. Sekretær og 
Klubbleder, samt flere andre verv.  

Valgkomiteen vil presentere sin  
innstilling til årsmøtet. 

Har du eget forslag til kandidat? Send det 
inn til valgkomiteen. 

Du har anledning til å stemme på  
valgkomiteens innstilling under årsmøtet. 
Har du et annet forslag til kandidat enn 
det som er innstilt, har du også anledning 
til å komme med «benkeforslag» på 
andre kandidater under møtet. 
 
Møt opp! 

Vi håper du har anledning til å komme, 
og ser frem til å høre dine synspunkter  
og forslag. 
Det vil bli servert pizza og brus, både ve-
getarvennlige og glutenfrie alternativer 
finnes. 

 

Vel møtt! 

     -Klubben 

Årsmøte 2018         



Ansvarlig: OSA Sporvogn. Referater kan du lese på kontorene. Vi oppfordrer til å kommentere/bidra til en bedre Gnist!  
Vil du ha Gnisten på epost? Send en melding til sebastian.haugland@sporveien.com 

Julebord 2018 

Velferdens julebord går av stabelen 1/12. 
Stedet er som i fjor, Grefsen og Disen 
Velhus.  

Pris 190.   

Billetter selges på kontorene og av noen 
av velferdens medlemmer. 

    -Velferden 

Generalavertering 

Vi gikk tidlig ut i år for å sikre at dette 
skulle gå fint. Dessverre trekker dette ut, 
og vi opplever at en rekke ting  
ikke går så bra som de burde, til tross for 
gjentatte påminnelser fra vår side om at 
vi må få en plan å avertere på.  

Status nå er at vi fremdeles venter på fer-
digstillelse av planen og vil gjøre vårt for 
å kunne sette i gang med en gang det fo-
religger noe vi kan leve med. Forhåpent-
ligvis skjer dette i løpet av de neste dage-
ne.  

Informasjon fra bedriften ut til førerne er 
også etterspurt. Det blir generalaverte-
ring til slutt, med besettelse 7. januar.  
 

Velferdstrekk 2018 

Det vanlige trekket før sommerferien i år 
gikk ikke gjennom. Grunnen til dette er 
de nye personvernreglene, som gjør at 
HR og lønn ikke lenger vil håndtere eller 
levere ut lister over ansatte og medlem-
mer. 

Dette har gjort det litt vanskelig for oss å 
gjennomføre et trekk, ettersom ikke alle 
skal trekkes like mye, og at vi derfor har 
behov for å se igjennom for å korrigere 
eventuelle feil. 

Nå har vi kommet frem til en løsning i 
samarbeid med lønningsavdelingen. 
Grunnet manglende trekk i juni trekker vi 
dobbelt nå i november, og ingenting i de-
sember. Vi slår altså sammen de to trekk-
terminene til et enkelt trekk.  
Velferdstrekket er for øvrig det som 
sponser gavekort til jubilanter, blomster 

OSA Agenda 

12.11 - Klubbstyremøte 
19.11 - Årsmøte 
20.11 - Referatmøte 

til syke, støtte til aktiviteter, gave til pen-
sjonister og flere relaterte ting. 

     -Thomas 


