
Oslo 27.01.81 

INNKALLING TIL M0TE FOR ORGANISERTE I TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET 

28. og 29. mars 1981 

DagsordeN: 1) Opps. diskusjon om arbeidet i klubbene 
2) Opps. diskusjon om arbeidet i foreningene 
3) Forberedelsene til landsm0tet i forbundet 1981. 

Forberedelsesmateriale og oppm0teavtale kommer seinere. 
Vi gj0r imidlertid oppmerksom pa direktivet om valg av delegat 
til LO-kongressen , som sendes ut samtidig med dette, hvor 
det palegges a jobbe for at Per 0stvold, Oslo avd 4., blir valgt 
som delegat.Forbundet har 6 kandidater , som velges pa landsbasis. 
P0 har reell sjanse til a bli valgt dersom vi klarer a samle en 
del stemmer rundt omkring ( Ved siste LO-kongress var det ca 600 

stemmer bak de som ble valgt). P0 er fellestillitsmann for Linje
gods i Oslo og har utmerka seg som en meget dyktig faglig tillits
mann. Han nyter stor tillit i de mest ulike kretsene i Oslo, og i 
hele Linjegods. 

HVEM SKAL M0TE ? 
Vi 0nsker flest mulig yrkesgrupper innafor transport repre~entert. 
Det settes derfor ikke noe tak forel0pig pa antall folk som kan kom
me , men vi vil be folk som kommer · langveis fra om a 11 Vise mate
hold11 (pga 0konomien). I deres distrikt veit vi at deter folk i 
transport ..................................................... . 

0KONOMI 
Konferansedeltakerne vil selv v~re ansvarlige for 0konomien. Pa 
tilsvarende konferanse i fjor ble summen pr. person relativt 
beskjeden pga samtlige medlemmer i Oslo var med pa fordelinga 

MELD FRA OM UTSENDINGER ! 
For a kunne legge opp arrangementet rna vi ha raskest mulig svar pa 
hvor mange som komme.r. Alle DS rna derfor melde fra seinest l.riiars 
hvor mange som kommer. Dette gjelder ogsa dersom ingen kommer. 
Dersom det ikke gis anledning til a fa gitt beskjed direkte pa 
ett eller annet vis , sa send melding via interadressa var. 

Faglig Utvalg 
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