Referat fra Repræsentantskabsmødemøde nr. 39 afholdt i dagene 18.-19.
april 2018 i Fredericia.
Følgende deltog i repræsentantskabsmødet:
Carol Ann Thrane
foreningens formand
FU og REP
Henning Poulsen
foreningens næstformand
FU og REP
Ingemann Ganderup
FU og REP
Kjeld Richard Rasmussen
FU og REP
Jørgen Lund-Ertel
regnskabsfører
FU og REP
Mogens Lehd Pedersen
REP
Tore Andreasen
REP
Søren Høg Christensen
REP
Per Thode Clausen - suppleant for Hanne B. Christoffersen REP
Birger Riis-Hansen
Jan Preisler
formand for informationsudvalget
Hanne Blicher Nielsen
kritisk revisor
Bodil Laursen
informationsudvalget og redaktion
Vagn Klovborg
forretningsfører.
Formanden, Carol Ann Thrane, bød velkommen og meddelte hvilke
medlemmer, der var afgået ved døden siden forrige
repræsentantskabsmøde i april 2016.
875 Jens Arne Glinsvad
960 Hanne Bagge
1185 Sigurd Bøje Larsen
1433 Erna Jensen
1758 Nils Peter Jensen
1780 Ib Olsen
1872 Eigil Kurt Jensen
2052 Ib Holst Jørgensen
2094 Georg Hartvig Røn
2478 Hedin S. Hilduberg

2581 Jørgen Petersen
3546 Leo Mandrup Nielsen
3762 Gerda Vilholm
2808 Bodil Dam Jørgensen
3835 Ole Strandberg
3919 Poul Rasmussen Vittinghus
4273 Leif Benned Mortensen
4767 Ole Baadsgaard Pedersen
4845 Niels Anker Larsen
5093 Lise Marianne Nilsson
5614 Henrik Andersen
5670 Hans Aage Nielsen.
Forsamlingen mindedes de afdøde med et minuts stilhed.
1. Valg af dirigent: Birger Riis-Hansen blev valgt som dirigent.
2. Valg af protokolfører: Jan Preisler blev valgt som protokolfører.
Dirigenten konstaterer at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet
med henvisning til foreningens love samt at forsamlingen var fuldtallig
samt beslutningsdygtig..
3. Vedtagelse af forretningsordenen.
Der forelå et ændringsforslag fra FU til forretningsordenens §11 stk. 1
mød følgende ordlyd: Egentlige beslutninger bør kun træffes, når
repræsentantskabet (REP) er samlet til ordinært møde. Finder
forretningsudvalget (FU) eller mindst 1/3 af REP-medlemmerne, at en
beslutning er nødvendig inden næste ordinære REP-møde, må der
indkaldes til ekstraordinært møde. Ekstraordinært møde kan være i form af
fysisk møde, telefonmøde, videokonference, mailkorrespondance eller
lignende. Endvidere var der stillet forslag om enkelte redaktioneller
ændringer i andre af forretningsordenens paragraffer.

Ændringerne til forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget.
4. Dagsorden m. ændringer blev enstemmigt vedtaget.
5. Aflæggelse af beretninger for de forløbne 2 år.
Formandens beretning: Om forretningsudvalget. I 2016 blev der holdt 5
møder og i 2017 blev der 3 møder. Følgende har været medlemmer af FU i
nævnte periode: Formand Carol Ann Thrane, næstformand Henning
Poulsen, Ingemann Ganderup, Jørgen Lund-Ertel og Kjeld Richard
Rasmussen.
Hanne Blicher Nielsen og Ingemann Ganderup har været kritiske revisorer.
Om repræsentantskabet 2018-2022. I juli 2017 blev der udsendt
stemmesedler til valg af repræsentanter i perioden 2018 til 2022 med
svarfrist i september 2017. Der var opstillet 3 kandidater i
Grønlandsgruppen og 11 kandidater i Danmarksgruppen. Alle i
Grønlandsgruppen blev valgt som ordinære medlemmer og 6 i
Danmarksgruppen blev valgt som ordinære medlemmer mens 5 blev
suppleanter. Stemmeprocenten var 46,8 %.
Kontorets daglige drift. I perioden 2016-2017 har Jørgen Lund-Ertel
været regnskabsfører og Vagn Klovborg har været forretningsfører.
Birger Riis-Hansen har fungeret som telefonvikar under forretningsførers
ferier, møder mv., samt repræsenteret foreningen i PFA valggruppe C og
ved DFDS´ generalforsamling.
Foreningen har fortsat traditionen med at sende gave til medlemmerne ved
runde fødselsdage og jubilæer for foreningsmedlemsskab.
Foreningens bistand til medlemmerne. Foreningen har i denne periode
ydet overenskomstmæssig bistand til foreningens medlemmer.
Veteranfrokoster. Der har været afholdt veteranfrokoster foråret 2016 i
Esbjerg og i Hvidovre, i efteråret 2016 i Hvidovre samt i foråret 2017 i
Sundby og i Fredericia.
Oprydning i foreningens kælderlokale. Ved oprydning i foreningens
kælderlokale i Valby blev der en del arkivskabe til overs. Skabene blev

stillet til rådighed for foreningens medlemmer, mod at man selv afhentede
dem. Alle arkivskabene er afhentet, idet et medlem afhentede alle træskabene mens stålskabene overgik til en virksomhed i kontorfællesskabet.
Feriehuset i Grønhøj. Huset blev sat til salg i februar 2016 og forinden
var der blevet udført diverse arbejder på huset i forbindelse med salget
samt installering af bredbånd. Huset blev solgt til overtagelse 15.
september 2016.
Foreningens 100-års fødselsdag. Fødselsdagen i oktober 2017 blev fejret
med reception for medlemmer, samarbejdspartnere og venner af
foreningen på foreningens kontor i Valby.
To uger senere afholdt foreningen en stor fødselsdagsfest med middag og
overnatning for foreningens medlemmer med pårørende på Hotel Nyborg
Strand. I ugerne efter festen blev der sendt gaver til medlemmerne
bestående af bogen om foreningens første 100 år, 6 krus med foreningens
logo samt et pennesæt med kuglepen og skrueblyant med foreningens
logo.
Medlemsstatistik. Carol Ann Thrane redegjorde for medlemstal for hhv.
aktive og passive medlemmer for de forløbne år. April 2018 er der 94
aktive 275 passive medlemmer i foreningen.
Foreningens fremtid. Ved Repræsentantskabsmødet i 2016 blev
forretningsudvalget pålagt at udarbejde et konkret forslag til foreningens
fremtid til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i 2018.
Forretningsudvalget har i den anledning haft drøftelser med forskellige
organisationer indenfor beslægtede områder, som kunne være interessante
at samarbejde med.
Lyngby Radio. 1. januar 2015 blev Lyngby Radio organisatorisk
underlagt Forsvaret ved en virksomhedsoverdragelse. Planen var, at
Lyngby Radio skulle flytte til flyvestation Karup. Medarbejderne er blevet
varslet 6 måneder forud og såfremt man ikke ville med til Karup kunne
man betragte sig som afskediget. 4 medlemmer under RAF-overenskomst
har valgt at flytte med mens 3 medlemmer besluttede at forlade

arbejdspladsen.
Overenskomsten for RAF´erne var længe undervejs, men i maj 2017
indgik Dansk Metal og Moderniseringsstyrelsen en overenskomst, som
RAF efter nogle forhandlinger indvilligede i at tilslutte sig i november
2017.
Forsvarets efterretningstjeneste. I forbindelse med en sparerunde i
forsvaret er en række medarbejdere i FE blevet afskediget, heriblandt et af
vore medlemmer.
CO10. De mindre organisationer er repræsenteret i CO10’s bestyrelse
med 2 repræsentanter. Henning Poulsen er valgt til suppleant i CO10
bestyrelsen som repræsentant for gruppen af mindre CO10 organisationer.
Henning Poulsen, Vagn Klovborg og Jørgen Lund-Ertel har deltaget i
møderne for de mindre organisationer under CO10.
Ingemann Ganderup er RAF's repræsentant i CO10's repræsentantskab.
I sommeren 2016 nedsatte CO10 en gruppe, som skulle undersøge alle
aspekter i retten til betalte pauser og anmodede derfor
medlemsorganisationerne om at indberette arbejdsgiverkrav om
bortfald/ændring af denne ret. Spørgsmålet vedrørende den betalte
spisepause drøftes ved de overordnede OK forhandlinger mellem CFU og
moderniseringsstyrelsen.
Udveksling af overenskomstkrav med Forsvarets Personelstyrelse for
OK18. Den 15. december 2017 fremsatte CO10 krav til
Forsvarsministeriet bl.a. på vegne af Radiotelegrafistforeningen af 1917.
RAF’s krav er forhøjelse af grundlønnen. Den 15. december 2017
fremsendte CFU de generelle krav ved OK18 og finansministeriet
fremsendte samme dag ministeriet krav til OK18. Kravene er bl. a.
procentuelle generelle lønstigninger, der matcher den private lønudvikling,
eksplicitering af retten til betalt spisepause samt bedre og mere fleksible
rettigheder for seniorer med henblik på fastholdelse.
I foråret 2017 anlagde AC en voldgiftssag vedr. opsigelse af de

arbejdsgiverbetalte fridage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og
grundlovsdag) i SKAT. AC fik ikke ret i, at de arbejdsgiverbetalte fridage
var en integreret del af akademikeroverenskomsten. Samtidig blev det
fastslået, at dagene var kutymemæssige fridage, og at SKAT’s opsigelse af
de arbejdsgiverbetalte fridage var sket korrekt. Den nævnte sag bevirkede,
at CFU anmodede finansministeren om et møde med henblik på en
afklaring af Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsens ageren som
arbejdsgiver. CFU har oplevet, at dialogen har været fraværende, og at
Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen som arbejdsgiver ensidigt
træffer afgørelser, der har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte.
FTF. Ansatte i Danmark, der er omfattet af organisationsaftalen med
Forsvarets Personelstyrelse, dvs. ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste
og ved flyvestation Aalborg, er tilsluttet FTF via medlemskab af CO10.
Ansatte ved Lyngby Radio samt ansatte i Grønland er tilsluttet FTF via et
gruppemedlemsskab.
Der har været afholdt en række møder for formænd og regionsformænd i
FTF om den politiske struktur for den eventuelle sammenlægning af LO
og FTF. RAF har deltaget i formandsmøderne.
FTF-A. Forretningsudvalget har besluttet at fortsætte valgforbundet i
FTF-A med CS (Centralforeningen af Stampersonel), idet RAF fortsat
giver mandat til CS. Jørgen Lund-Ertel er medlem FTF-A´s
delegeretforsamling.
Søfartsstyrelsen. Henning Poulsen har repræsenteret foreningen ved
møder i Søfartsstyrelsen.
Strukturændringen i valggrupper i PFA. Ændringen har medført, at
RAF ikke mere har sæde i valggruppe C, hvor foreningen hidtil har været
repræsenteret af Birger Riis-Hansen.
docplayer.dk. docplayer.dk en dansk søgemaskine, der er oprettet og
styret fra Rusland. docplayer.dk gennemsøger en masse hjemmesider og
lignende, og suger oplysninger op. På foranledning af et af foreningens
medlemmer undersøgte FU, om der eventuelt kunne gøres noget for at få

foreningens medlemmers og foreningens data slettet fra siden. Da der
imidlertid ikke foregår noget ulovligt, selvom Dansk Journalistforbund
mener, at rettighedsloven overtrædes, vil Hostmaster.dk ikke lukke siden.
Derfor har forretningsudvalget besluttet, at adresser for fødselarer ikke
længere figurer i bladet. Såfremt et medlem ønsker oplysninger om en
fødselars adresse, kan denne oplyses via foreningens kontor.
Afslutningsvis udtrykte Carol Ann Thrane tak til alle, der har udført stort
og ulønnet arbejde for foreningen i interne og eksterne udvalg, i arbejdet
med at revidere foreningens regnskaber, i udarbejdelse af vores blad samt i
organisering af veteranfrokosterne. Også tak til alle foreningens
medlemmer for deres interesse og omsorg for foreningen. Det var en stor
glæde at opleve medlemmernes interesse for og deltagelse i fejringen af
foreningens 100-års dag.
Formandens beretning godkendt enstemmigt.
Beretning for Grønland.
2016.
Sag om manglende pauser. Forhandling i Nuuk med deltagelse af
advokat fra FTF. Sagen afsluttet med forlig. Forliget indebærer, at den
fremsendte opgørelse over mistede pauser kompenseres med 30 minutter
pr. mistet pause på dagvagter.
Overenskomst – arbejdsgruppe. Der har været afholdt møder med Birtha
Bianco og Bodil Maria Damsgaard (afløser for Birtha Bianco).
Ændring af skatteforhold for pensionsindbetaling. Der er ved
lovændring indført, at kun pensionskasser med hjemadresse i Grønland
kan føre til skattefradrag ved indbetaling. Dette har bl.a. medført at PFA
(der har flyttet sin grønlandske afdeling til Danmark), har måttet lave nye
konti for alle ansatte i Grønland. Udbetaling af pension indbetalt efter den
”nye” ordning er skattefri. Pensionsprocenten er hævet til 10,62.
Indførelse af nyt lønsystem har givet udfordringer. Ved MIT er der
udfordringer ved indførelse af nyt lønsystem, idet f.eks.

overgangsordninger i overenskomsten endnu ikke er implementeret. Det
betyder, at nogle medarbejdere endnu ikke honoreres for optjening i
henhold til 44 timers reglen.
Medarbejderne har naturligvis krav på honorering for udført tjeneste og
kan derfor anmode om à conto honorering med efterfølgende regulering,
når bestemmelserne er implementeret i regnskabssystemet.
Foreningen deltog ved forretningsføreren i IFISA-møde i Manchester.
Konklusionen for deltagelse i konferencen er, at det har givet noget indblik
i AFIS-arbejdet, men først og fremmest sender det et signal til vore
medlemmer om, at foreningen er interesseret i vore medlemmers forhold.
Samtidig skal nævnes, at vort medlem Ryan Møller deltog i konferencen
som repræsentant for Grønlands Lufthavns Væsen. Han har tilbudt også at
være sagkyndig for foreningen.
2017.
Sag om manglende indsendelse af ansættelseskontrakter fra TELEPOST.
HR har lovet at bringe forholdene i orden.
TELEPOST har efter længere tids venten indgået en aftale med
Moderniseringsstyrelsen om drift af de Grønlandske Kystradiostationer for
de næste 10 år. Man har fra dansk side afsat 62mill. ekstra til
modernisering af udstyr på Grønland.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
Beretning fra informationsudvalget.
Jan Preisler henviste til udvalgets skriftlige beretning.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
6. Aflæggelse af de reviderede regnskaber
Jørgen redegjorde for de reviderede regnskaber.
Regnskaberne enstemmigt godkendt.
7. Behandling af overenskomstsituationen

Ingemann Ganderup redegjorde for overenskomstsituationen i Danmark.
Der er udvekslet krav mellem CFU og de offentlige arbejdsgivere.
Ligeledes er der udvekslet krav mellem Forsvarsministeriets Personale
Service (FPS) og RAF1917.
FPS krav. Enkle og fleksible arbejdstidsregler, herunder afskaffelse af
fravigelser til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i Staten.
Vagtcheftillægget jf. §5, stk. 3, ønskes omlagt til et fast månedligt tillæg.
Afskaffelse af protokollatet vedrørende organisationsarbejde.
Decentralisering af løndannelsen.
RAF1917 har alene stillet krav om forhøjelse af grundløn.
TDC-overenskomsten. Denne overenskomst er opsagt af Forsvaret i
forbindelse med virksomhedsoverdragelse, og efterfølgende er der indgået
en fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Dansk Metal og
Moderniseringsstyrelsen/Forsvarsministeriets Personale Service.
Radiotelegrafistforeningen af 1917 har tilsluttet sig denne aftale, således at
vore medlemmer følger de aftalte vilkår, mens RAF1917 ikke selv
forhandler vilkårene.
Beretningen taget til efterretning.
Kjeld Richard Rasmussen redegjorde for overenskomstsituationen i
Grønland.
Overenskomst for kommunikationsmedarbejdere mm. og overenskomst
for AFIS medarbejdere blev forhandlet i november 2015 og underskrevet i
januar 2016.
Overenskomsterne har virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2019. Der er
således ikke sket ændringer siden behandling på REP 38.
I resultatpapiret for AFIS-medarbejderne blev aftalt, at en arbejdsgruppe
skulle udarbejde forslag til en ny overenskomst, der grundlæggende skulle
baseres på en højere grundløn til gengæld for færre tillæg. Endvidere
skulle der afleveres statusrapport senest 1. april 2017. Hensigten er at
skabe en overenskomst med en højere begyndelsesløn ved at indarbejde

mange tillæg og overarbejde i selve grundlønnen for at kunne tiltrække
nye medarbejdere.
Arbejdsgruppen nedsattes med HR chef ved MIT og forretningsfører i
RAF. Man ville som udgangspunkt se på, om det ville være muligt at lave
en overenskomst efter samme principper som 1:1 aftaler.
RAF har udbedt sig oplysninger om beløb anvendt til forskellige typer af
overarbejde, tillæg for aften- natarbejde mm. Sådanne oplysninger er
endnu ikke modtaget. Der har været afholdt et møde og et par
telefonmøder med HR chefen. Kort efter arbejdet var begyndt at komme i
gang, fratrådte HR chefen, og først i slutningen af 2016 blev en ny HR
chef ansat. RAF gjorde i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 MIT
opmærksom på bestemmelsen om statusrapport, da det var vigtigt at kunne
dokumentere, at RAF ikke var årsag til den manglende opfyldelse af
resultatpapirets bestemmelse. Først i sommeren 2017 kom der reaktion fra
MIT, og der afholdtes møde medio juni med den nye HR chef ved MIT.
Her bad RAF igen om økonomiske oplysninger, som ville være helt
grundlæggende for at gå videre med arbejdet. RAF fik løfte om at få
tilsendt de fornødne oplysninger. Siden er intet sket i sagen.
Beretningen taget til efterretning.
8. Godkendelse af ansættelsesvilkår for forretningsfører og regnskabsfører.
Ansættelserne fortsætter på uændrede vilkår. FU har vedtaget et
engangsvederlag til Vagn Klovborg og Jørgen Lund-Ertel på kr. 12.000 i
forbindelse med deres arbejde med tilrettelæggelse og afvikling af
festligholdelse i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum til
udbetaling ultimo 2018.
Vilkårene taget til efterretning.
9. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag indkommet.
10. Vedtægtsændringer – ingen ændringer indkommet.

11. Foreningens fremtid.
Til dette punkts behandling forelå 3 papirer – forretningsudvalgets forslag,
indlæg fra Jan Preisler og indlæg fra Ivan Green.
Henning Poulsen redegjorde for forretningsudvalgets hidtidige arbejde
med at finde en organisation, som Radiotelegrafistforeningen af 1917 kan
indgå i eller fusionere med. Forskellige foreninger er blevet kontaktet, og
forretningsudvalget peger på fusionering med Centralforeningen for
Stampersonel (CS), idet man ved stedfundne forhandlinger har fået oplyst,
at Radiotelegrafistforeningen af 1917 formodentlig vil kunne blive optaget
som en helhed og med bevarelse af eget navn. Det forudsætter dog en
vedtægtsændring i CS, hvilket først vil kunne ske ved dennes kongres i
oktober 2018.
Jan Preisler havde i sit indlæg stillet spørgsmål til hvorledes foreningen
ved evt. nedlæggelse eller fusion kunne videreføre aktiviteterne for
nuværende og kommende pensionister. Han medgav, at redegørelsen for
hvorledes CS formentlig kan varetage disse aktiviteter i fremtiden, er fuldt
tilfredsstillende.
Ivan Green havde i sit indlæg anbefalet nedlæggelse af
Radiotelegrafistforeningen af 1917 og efterfølgende fordeling af
foreningens formue til medlemmerne. Forretningsudvalget havde i den
sammenhæng indhentet juridisk responsum som klart viste, at der vil være
store problemer forbundet med den foreslåede formuefordeling. På den
baggrund kunne FU ikke anbefale, at man støttede det forslag.
På forsamlingens foranledning fik FU herefter tid til at formulere forslag
til det videre arbejde.
Følgende spørgsmål blev derefter fremlagt:
Under de fortsatte forhandlinger undersøger Forretningsudvalget følgende:
Hvis oprettelse af egen pensionistforening - hvordan administreres en
sådan gruppe?
Er en sådan forening også medlem af CS pensionistgruppen og dens

aktiviteter?
Øvrige spørgsmål til afklaring:
Nedre aldersgrænse for seniormedlem?
Derefter blev følgende forslag stillet til afstemning:
Repræsentantskabet bemyndiger hermed forretningsudvalget til at fortsætte forhandlingerne med henblik på fusion med Centralforeningen af
Stampersonel som behandlet i sag nr. 011.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
12. Valg af formand
Som formand blev Carol Ann Thrane valgt med akklamation.
13. Valg af næstformand
Som næstformand blev Henning Poulsen valgt med akklamation.
14. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget
Jørgen Lund-Ertel og Ingemann Ganderup blev af danmarksgruppen valgt
som forretningsudvalgsmedlemmer. Per Thode Clausen blev valgt som 1.
suppleant og Mogens Lehd Pedersen valgt som 2. suppleant.
Kjeld Richard Rasmussen blev af grønlandsgruppen valgt til som medlem
af forretningsudvalget. Søren Høg Christensen blev valgt som 1. suppleant.
15. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Hanne Blicher Nielsen og Ingemann Ganderup blev valgt som revisorer.
Tore Andreasen blev valgt som suppleant.
16. Nedsættelse af permanente udvalg
OKGØ -Tore Andreasen, Søren Høg Christensen, Kjeld Richard
Rasmussen og Carol Ann Thrane.
Informationsudvalg - Bodil Laursen og Karl Erik Birkholm, Jan Preisler
og Carol Ann Thrane.

17. Nedsættelse af ikke permanente udvalg
Festudvalg – Kate Larsen, Thorbjørn Knudsen og Carol Ann Thrane.
18. Behandling af budget for de kommende to foreningsår
Jørgen Lund-Ertel redegjorde for de fremlagte budgetter.
Budgetterne blev enstemmigt godkendt.
19. Eventuelt
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Carol Ann Thrane takkede for forsamlingens indsats og for god debat.
Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med et trefoldigt hurra

Protokolfører

