
Protokoll frin SJRk arsmiite den l0 september 2005,
Plats: First Eotel ParkAstoria Enkiipir&

Inledningsvis hiilsade hotellchefen och sryrclseledamote4 Ulf Dahlberg alla
vnlkomna till Enk<iping, parkemas stad, denna lacka dag och s,irskilt till
Park Astoria, dnskade alla ett givande m6te, erimade om Fagerudd ftjr l0 6r sedan och
peminde om utst?illningen av SJR-pryIar i halten.

$ l. Ordftjrande Paul Lindblom halsade medlemmama hj:irtligt viilkornna till
lo-ars jubileurns mdtet. F&klarade d?irefter ersmdtet 6ppnat.

$ 2. Sedan fdrra ersmdtet har nigra av v6ra SJR-kamrater gett bort. paul bad de
nifvarande ldrenas i en t''st minut ftjr att he&a ve(a bortget8na kamrater.

$ 3 . Den ftamlagda dagordningen fastst-:illdes, likase rdsdiingden (=n?inarolistan)
med 67 deltagarc.
AnmiUdes och acc€ptendes tle dwiga ftegor att behandla uader punld 19: Arvode
till Leifwestet en SJRk hemsida och att inbjuda ' respektive" fill irsn iffen. .

$ 4. Till ordJtjrande ftn irsmdtet valdes Paul Lidblom.

$ 5- Till seketerare ftjr ersmdtet valdes Carl-Erik Hagstrdm.

$ 6. Till justeringsm:in ftir atsmdt€sprotokollet tillika r<istr:ilnare, valdes
Sten Jonasson och Alve Andersson, bida Lund.

S 7. Styrelsens verksamhetsberaittelse fbr 2004 hade delats ut. Godkiindes.

U[der denna plmk tog Paul upp st]aelsens fiirslag till fast drgo.dning lbr fusmOten
och styrelseis ftNlag till nya stadgar som bada hade utsiints till medlemmaha.
Carl-Erik kommenterade: SJRk it en ideell f6rening och en juridisk person. Fdr detta
k:ivs att stadgar antagits och sttrelse valts. Sttrelsen vill "styra upp,' det formella
och underlatta presentationen fiamdver. A$mdtet antog de nya stadgama inklusive
den fasta dagordningen.

$ 8. Ekonomiska ber?tttelsen f6r 2004 fiircdrogs av Leiflflester. codkiindes.

$ 9. Revisoremas beliittelse upplistes av Bo Franz6n. Godkiiodes.

$ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fdr det gengna verksamhetseret.

g I L Endast en motion hade inkomrnit till styrelsen. Egon Olsson frireslog att mijtesplatsen
i fortsaftringen kunde rara en kryssningsresa med nigon av SJR tidigare samarbets-
parllen. Styrelsen liinmar ftirslaget vidare med gillande till arbetsgruppen fdr 2006
ars tr:iff Arsmdtet godkiinde.

0 12. Ndsta SJRk-trafffu utgangspurkt i Stocklbhtr, en Mariehahns-ktssring med
Viking Line. Datum (i september) och )'tterligare detaljer meddelar den nya st aelsen
i januari,/februari 2006.

$ 13. Till ordftirande i nya sq'relsen r,aldes Robert Hallin, Hiigersten,Iiir en Ar.

$ 14. Till seketerare .valdes Ulf Johf,nsson, Tiiby, ftjr ett fu.
I den nya sq{elsen ingar ocksa Bo Hortlund, H?isselby, Ew{ Ovih Sollentuna och
Liza Zetterberg, Stockholm.



$ 16 .

$  17 .

$  18 .

$  19 .

Till skattrn?istare och medlemssek€terarc fdr $A ar omvaldes Leifwester, Sundsvall.

Till revisorer fiir ett ir omt'aldes Bo Franzen, Skiirholrnel och Bertil Lindberg, TAby.

Till firmatecknare, lar fiir sig, utsegs Robert }lallin och Leif Wester.

Arsavgiften fOr 2006 beslutade arsmdtet, pi styrelsens fitslag; aU hitja till 100r- k.

Owiga fiegor (frAn $ 3):
a) Bo Franzdn Iifeslog pi bida revisoremas viignar att l,eifwester, som varje

er gdr efi stod jobb som skattmiistare och medlemsselxeterare bdr aryodelas.
Fdrslagwis med 999 konor per er. Sven Axelsson erbjdd sig gelast att
kompletteral Arsmdtet godkiinde fdlslaget med a.klamation.

b) Fred Wahlstedt ftjreslog att en SIBLhqsi(h uppraittas. Frcd hade ftjrvissat sig
om att Ulf Johrnsson :ir beredd ta pi sig uppgifte! och att Tibbe Vegs6 kan
u- ppdatera heft sidan ldpande.
Arsmdtet uppskattade initiativet, appladerade engagemadget och godkiinde
fitslaget.

c) Robert }lallin tog upp ftegan om hur fusmdtet ser pe hnken att til ersEiiffen
inbjuda "r€spektive".

Paul kunde bara notera ett prompt och lsaftigt nej som sva(!
Sist pe denna punkt ifformerade Kurt Lundin att golftv inte bdr liiggas som 'tget"

program pga begrailsat intresse. Ha! rckommerd€rade, med Arsm6tets gillatde, att
mtressemde medlemmai i stiillet stiiller upp i bianschens t?ivlingar under SJRk namn.
Kun samordnar giima.
Innan elsmdtet gick till avslut inbjdd Paul Thomas Deldeo, g,ist fr6n Vikiog Line, atr
tala fiitt till medlemmama. Och som han gjorde det! Thomas hade koll pA alt.
B€riittade initiemt och med stor humo!. Iote ett dga I'ar tont! Vi ser alla fram mot
niista trifi, ka$ke e! kryss i Thomas saillskap!!
D,ircfter tog ordftkande Paul klubban i sin hand, tackade 6r den stord ansluhingel
och det fortsatt intensiva engagemanget i SJRkr ddskade alla kamrater en stunds god
avkopplin& va kommde alla till festmiddagen och arslutade 2005 ers Jubileums-traff
med ett klubbstag och "lycka till" till "Robban" och hans eminenta g?ing.

Vid prorokollet I

Carl-Erik

0 2 0

Justeras;

q"Al
Paul Lindblom, ordftraade



Stadgar ftir SJRk

Antagla av e'smdtet l0 septeftber jubiteumsaret 2005 med omedelbar giltighet.
E6iitter tidigare stadgar fte'n I 996.

$ I F6renilgens naftn ,ir

SJR kamratfi:rening = SJRk

Firmateckrare 2ir styrelsen eller ordfdtnden och skatEniistaren var ftjr sig.
F6reningens Plusgirokonto dr4038987-6, SJRk.

0 2 Styrelsens satu kan \ariera beroende pe hur Ar$ndtet beslutar om satunalsiitiringen
fiir kommande ir.

$ 3 Fdreningens syfte iir alt ftimja kamradig sarnvaro genom ftimst irliga tr',iftr.
M€dlemskap iir dppet ftir a.lla tidigare SJR-anst:illda
Begiiran om medlemskap stitlles till medlemsseketerarcn

{ 4 A$mdtet air Iiireningens beslutande orgarL viiljer st,telse och revisor, faststdler
medlemsavgift och tid fdr n?ista salnllla komst. Drar upp riktlinjer fiir verksamheten,
granskar fiirva.ltningen (med hjiilp av revisor (-er) och beviljar anslarsfrihet.

$ 5 Styrelsen ser till att besluten blir velkst?illda och anstarar ffj[I det l6pande arbetet under
erct. Antal ledamdter skall !€ra 3-5 \"alda pe I ar, skathrfistaren }dljes pA 2 ir och ii!'ilven 

medlemsa::svarig.
Sq'relsen firgerd! iiven som valberedning till niista a(ssrinma

0 6 Kallelse till Arsmdte/fdrenmgsstiimma som hels a igen i augusti/september
sker under juni minad.
Frigor att behandlas ?ir upptagna i en dagordning som iir en del av dessa stadgar'
TI4 veckor ftjr€ fusmdtet utsiindes alcuella mdteshandlingar inkl motioner och fdrslag
till anmalda deltagare. Protokoll ft6n ersmotet siindes endast till niirvarand€ ooh till
dem som anm?ilt rnhessg.

$ 7 Styrelsen kan kalla till extra stjttuna. Stt'relsen it skyldig kalla till extra mdte niil en
revisor eller minst en femtedel av medlemmama begiir det

$ S. Filreningens rtikenskapsfu 2ir kalender ar. Sg{elsens arbetsAr omfattar tiden ften
irsmdtet t o m paGljande arsmdte-

0 9 Om fiireningen uppldses satsas alla kontanta medel pe en fest vid sista
sammankomste4 de 6wiga tillgingar lottas ut bland niirvarande medlemmar.

OBS I Bal6ida: dagordniog fdr irsmdte.


