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DJ-kongres 2016 og kampagnedag for togpersonale d. 27.10.16
Som du sikkert ved blev der afholdt kongres i begyndelsen af oktober, hvor forbundsledelsen, bestående forbundsformand Henrik Horup, forbundsnæstformand Preben Steen Pedersen og forbundshovedkasserer Kirsten Andersen blev genvalgt for en fireårig periode frem til næste kongres
i 2020. TPO bakkede aktivt op om genvalget i det vi er overbeviste om, at de fortsat aktivt vil
kæmpe for togpersonalet (inklusive S-togsrevisorer) og togpersonalets ledere.
Inden valget til forbundsledelsen holdt jeg, på vegne af TPO, en tale om nogle udvalgte emner og
problematikker fra TPO’s verden.
Talen kan læses på TPO’s hjemmeside under ”Information” og vi ville gerne have berørt flere emner, men taletiden er begrænset til 10+5 minutter. Men vi synes det lykkedes at få sat TPO på
dagsordenen på kongressen. Vi fik også en klar tilkendegivelse fra forbundsledelsen, at man fra
DJ’s side vil kæmpe hårdt for togpersonalet og togpersonalets arbejdsmiljø, med særligt fokus på
det psykiske arbejdsmiljø, i den kommende kongresperiode.

Kampagnedag for togpersonale:
Den 27. oktober holder TPO, i samarbejde med DJ, igen kampagnedag for togpersonalet hvor vi
gør opmærksom på os selv og på vigtigheden af, at der er personale i DSB’s tog.
For at kampagnen skal blive en succes, har vi brug for frivillige, der vil give et nap med ved uddeling af materialer mv i tidsrummet om morgenen fra 6 til 9 og igen fra 14:30 til ca. 18.
Kan du ikke hjælpe i hele tidsrummet er lidt hjælp bedre end ingen. De behøver ikke at være på
din depotstation – vi vil meget gerne have folk på så mange af de større stationer som muligt, så
hvis du bor i eksempelvis Helsingør, Holstebro eller Kolding, vil det være helt formidabelt hvis du
vil hjælpe til der.
Har du mulighed for at være en del af kampagnen for at sikre den folkelige opbakning og i sidste
ende være med til at redde vores arbejdsplads, tager din lokale tillidsmand mod tilmeldinger.
Er du i tvivl om hvem din tillidsmand er, kan du se det på vores hjemmeside www.tpodsb.dk
Der kan du også finde kontaktinformation med mere. Kom og vær med til at gøre en forskel for
vores arbejdsplads og meld dig til så hurtigt som muligt. Alle hænder kan bruges næste torsdag.
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