
Protokoll ftrt vid SJRhs Arsmiite pi Best Western Hotell Siidra Berget i
Sundsvall I september 2001

I . A$m6tet dppnades av ordfiirande Leif Wester som halsade alla viilkomna

2. Frigan om dagodningens faststzillande godkandes.

3. Leifwester yaldes att som ordfiirande leda arsndtesftiftandlingama, och
tackade ldr fdrtroendet.

4. Till seketerare 6r e$mdtet valdes Gunilla Dahlin

5. Till justeringsmin/kvinnor och tillika rdstraknarc jamte ord6randen
valdes Siv Edenrud och Bo Franzdn.

6. LeifWester gick igenom verksamhetsberattelsen fdr det gangna halverct
I Januari - 30 Juni 2001.
Fdreningen godkiinde verksamheten.

7. Den ekonomiska berattelser/rapporten godk?lndes efter genomgang. Ett
papekande framkom att eft eltal var felskrivet vid "ingiende balans" , Ar
2000 ist?illet 6r Ar 200 I .

8. Revisionsberattelsen liistes upp.

9. Ftireningen beslutade om full ansva$frihet et styrelsen.

I 0. Motioner/iirenden inkomna till stlrelsen -
Arcnde I - Nytt Verksamheber fi6n I jan - 3l Dec, se sittandc stlrelse
skiver ldr resterande halv6r.
Mtttet beslutade enligt lagd motion.

A"rende 2 - Ftirslag pi en medlemsansvarig, tillika kassdr - till vem man
vender sig ldr att fe medlemsmatrikel, infomation osv. Mdtet beslutade
enligt lagt ftirslag. Posten blir pA 2 Ar.

11. Val av ny ordld'rande pa I er blev Nils Hahle, Gagnef.

12. Val av seketerarc pe I Ar blev Eva Lundh, Borlinge.

13. Val av kassdr pA 2 A! blev Leifwester, Sundsvall.

14. Val av tva revisorer pa t ar - Bo Franzen, Srholmen och Bertil Lindberg,
Taby.



16.

17.

1 5 .

19 .

Till firmatecknare valdes Leif Wester och Nils Hahne (Ordftirande och
kassdr var fiir sig)

fusavgiften faststlilldes att iiven infdr er 2002 vara sek 75 / medlem,
efter en stunds diskussion.

Vid punkten dwiga frigor - tackade Paul Lindblom,Pe! Liudfo$ och
Bjtim Nilsson fr6n SJ Ab ftr att de st?iltt upp med fria tagbiljetter tur
och retur Sundsvall.

- Bertil Nilsson dverlnmnade en varsin present som tack till L€if Wester
och Palle Lindblom,fdr fint anangemang vid fuets mdte i Sundsvall.

-Hur vzirvar vi medlemmar, spdder budskapet om SJRk. Ett ftirslag var via
email.

Nasta arsmitte blir hos Lars och Eva Lundh pe Holel custaf Wasa i
Borliinge. Nagon geng under Augusti- September 2Q02.

Ordftirande Leif Wester tackade stfelsen och Paul Lindblom , och
fttrklarade diirmed mdtet avslutat.

18.

Vid protokollet
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