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Under mandatperioden sept 2006 tom arsmijtet sept 2007 har stlrelsens stockholmsfraklion
raffa$ fem ganger. Flitiga kontakter mellan samtliga i
styrelsen via mail och 6ver telefon.

Styrelsen tog in offerter fran hotell i bl..a. Nyndshamn och Grisslehamn men altemativen blev
alltliir kostsamma, dessutom saknade anlaggningama kvdllsunderhallning. Verkar svirr att fi bra
pris pi horell i Stockholms narhet i september minad. Valet ftill slutligen p6 Viking Line som
offererade ett oslagbart evenemangspris. Ett b.ett ndjesutbud ingick ocksa utan extra kostnad.

Vi har evenjobbat pe att v:irva nya medlemmar och tots att vi lyckades knya till oss nigm nya
var det liirre An vad vi hade hoppas. Fdreningen har ca 200 medlemmar varav 60 deltog i
arsmdtet.
Sommaren 2007 erh<ills ett antal SJ Resebyrders personalfbrleckningar, daterade november
1988. Fren Skattverket erhdll vi sedan aktuella eftemamn och adresser. Pa eniro.se siikte vi upp
r*tuella telefonnummer. Sdkandet efter fler fiirteckningar iiver foma kamrater och kolleger
fortsatter.

Ijuni lanserades SJRks egen domAn pA intemet, wwlv.sjrk.se Den innehAller dokumentation av
SJR liden samt SJRks evenemang.

Arsmiitesfitrhandlingama hdtls ombord pe Cinderella. Dalrefter lockade samkv,tm vid vattenhal
och pi dansbanor. Nigra hellpunkter under kryssningen, sdsom sightseeing i maskinrum samt
kommandobryggan. gav tillLille till att fiirra borttappade medresenzirer.

Vi ar tacksamma fitr Palles stora engagemang samt SJs generositet vilka tillsammans bidrog till
en angenaim och mycket prisviird anslutningsresa fitr de kamrater som bor utanftir tullama.

l'iireningens ekonomi ar god men biir bli battre nu nzir mailanv?indning kan kapa ponokostnader.
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