
Protokoll fr6n SJRk Arsmote den 7 september 2008
ombord pA Vikinq Lines Cinderella
l 

 

Ordforande Chnster Anderson inledde med att hdlsa alla velkomna till arsmotet.

2 Chnster ledde en tyst minut fdr att hedra bortgangna medlemmar

3. Til! ordfdrande for mdtet valdes Robert Hallin

4. Trll sekreterarc f6r motet valdes Karin Lindevatl

6. Till justeringsmen f6r arsmotesprotoko|et vatdes Bj6rn Hogter och Ulta-Britt Sorholm

7 Slyrelsens verksamhetsbedttelse f6r ar 2007 fdredrogs av Bjdrn Hogler och godkendes.

8. Den ekonomiska beraittelsen f6a 2007 f6redrogs av Leif Wester, den godkandes, dock hade man
asikter om det vakande medlemsantalet, vi borde forsdka fe in en ny medlem per nuvarande medlem. kan
ej vara se svad samt att vi ska fdrsoka att mer eller mindre heft Eta bli att skicka brev med oorto. anvand i
stiillet e-mail se sparar vt mycket pengar

I Revisorernas berettelse lastes upp av PeaArne Allensten, even denna godkandes.

10. Styrelsen f& verksamhetseret 2007 beviltades ansvarsfrihet.

1 '1 En motion hade inkommit fren Torvald Stenudd ga ande att Tibbe Vegsd utses titl
medlemskoordrnator och hemsadesansvarig for SJRk. Detta som ett fristAende uppdrag utanfor styrelsen
p6 obestemd tid. Alla motesdeltagare gav Tibbe fOrtroende och mandat att utfdra detta uppdrag vjlket han
httills skdtt med bravur

Nuvarande styrelse hade even Inkommit med en motaon gAllande andring av stadgarna vilken innebar att
styrelsen dverlappas fr o m nu, 2st avgdr och 2st sitter kvar ett ar ti , pe detta sett byts atdrig heta
sty.elsen ut samtidigt negot som arr brukligt ide ftesta fdreningar. Dessutom inneber dnd.ingen att man
numera ej behover ha arsmdtet i september m6nad ulan man ska kunna ha det nersomhelat pe eret.

Carl-Erik Hagslrdm dnskade bordlaggning idenna fraga da han ansag att alla medlemmar, alttsa dven de
som eJ var ndrvarande pa ersmdtet, sku e kunna fa chansen att r6sta. Rostning skedde, bordtrggning
eller ej, men endast 3st av de 49 narvarande medlemmama riistade fdr fdrslaget vilket gjorde aU vi
numera har antagit de nya stadgarna. vilka alltse inneber att hela styrelsen ej avgar samtidigt o att vi inte
maste ha ersmdte i september menad.

'12. Fred Wahlstedt och Karin Ltndevallsitter kvar istyrelsen ett artillnu, Fred som ordfdrande och Kadn
som sekrete€re. Aven Leif Wester, kassdr / medlemssekreterare sitter kvar ett er till (Leif blev redan f6rra
dret vah oe tvi ar)

'13. Som ledamdtef I styrelsen p6 tue 6r valdes Carina Ek och Eva Norberg.
'14 Till revisorer fdr ett Ar omvaldes per-Arne Allensten och Bedil Lindberg.

15. Till valberedning utsags Robert Hallin och Bjdrn Hogle..

16. Det 6verl6ts at kommande styrelse att beslutra om tid o plats fdr nesta Arsmdte.

17. Det faststalbes at arsavgiften fdr 2009 blir ofOrdndrat 1OO kronor.

18. Ovriga frdgor
- Ska man fa vara medlem utan att betala medlemsavoifren ?
- Ska vi ta ut medlemsavgiften i efterkott eller ej ?
- Nuvarande styrelse bor se till att medlemsavgiften tas ut i borjan av eret och ej i samband med utskack
angdende arsmdtet.

- Helsningargavs till Arsmotesdettaga.na frAn Hasse Bdckman, Ake OweE, pat'e Lindblom samt Tommy
Eriksson vilka beklagade att de ej kunde deltaga.



- Gdsta Segefalk sEllde fragan varf6r vien g,ng flytbt ersmotet fr6n vgr till host... ingen hade ett bra svar,
evenluelh ar det som se att imaj ar manga mer upptagna de deter manga Enghelger samt att det av
denna anlednrng var svart med hotellrum m m pe den tiden de vi hade ersmotet i olika sEder.

- Ar 2009 er det 2oer sedan Nyman& Schultz k6pte upp SJR'S resebyradivision nagot vi b6r
uDomerksamma.

- ArsmOtet uttryckte sin tacksamhet till SJ AB och Palle Lindblom f6r bidrag med anslutningsbiljetter till
arsmotesrcsan.

Vrd protokollet
Karin Lindevall

Justeras
Ulla-Britt Sorhoh Bj6rn Hogler


