
SJRK

PROTOKOLL FdRT vID SAMMANIRADE MED SJRK:S KAMRATFORENING
DEN 16 MAI 1998.

1. Incheckning pl Ronneby Brunn- konferensplitar med SIR b{rden
vederb. namn och texten SJR-kamrat.

2. Brunn€n servemde en utsolt lunch i tvl sittningar beroende pe vede6. ankomst
Transfer frin jvg-stationen med buss.

3 . Tur med buss till Karlskona fOr besiik pl nya Marinmusedt. Vedreis makter var
Verkligen pl SJR karnraternas sida och turen pe Niittrabyln och ut runt Ksrlskona
Varvet blev en verklig hdjdpunkt. De 58 deltagama bjiids pi vin under Qirden i det
vackra sommarvfiret... ... ...

4. Aterftird till Ronneby Brunn med buss, Brunnen bjOd pt en drink vid samlingen infbr
ersmdtet

Dagordningen uppListes och godkandes

Aft justera dageDs protokoll utsegs Bertil Ryhmiryoch Rune Lindholm.

Den ekonomiska redovisningen var vid denna tidpunkt inte komplett, vilket pe-
pekades av Rune Lindholm och Carl-Erik Hagstrom. Fitrst de alh fakturor kommit till
kassdren och betalats har slutrwision kunnat ske .
Se bif. slut rapport betr. det ekonomiska leget.

Val av ordforande pi ett 6r : Evert llansson
Sekete8re pe ett 6r Evert llansson
Kassatr pe ett ar Bengt Lin&tr6m
Revisor pl ett ir Bertil Ryhming
Revisor pi ett 6r Rune Lidholm

Firman ( foreningen ) tecknas av ordforanden och kassoren var for sig.

Under 6vriga fregor tog Ituut Lydin upp att vi borde vara betydligt fler medlemmar
och samtliga anmodades att pl sin ort gdra ackvisition lor medlemskap. Se har skett
under erct och 176 er nu medlemmar.
Tyviirr finns inte ett komplett register pA samtliga f.d. SJR medarbetare.
Ackvisitionsiirendet kommer att tas upp ever i den tlya styrelsen .

Mycket tid anvendes fbr att diskutera vir gamla arbetsgivares velvilja att ftirse
delegater med fribiljetter till SJR tr,iffana. Infor erets refrblev det stora bekymmer
Vilka emellertid ldstes genom Tage Perssons och Palle Lindbloms utomordeDttiga
hjelp.
Beslutades an " gan a " och nya " styrelseordfdrandena har att siilla en skivelse till



Berdrd ansvarig med alhellan om att aven i framledes denna ldrmln beviljas SJR

kamlatema.

Avslutningsvis tackades den avgiende styrelsen'

Bertil Ryhming tackade for Sklningamas ftirtroende att g ta 6v€r och anarlg€ra

trliffen veren 1999.

Avslutningsvis tackade ordfuranden f6r dt sl nfuige hade kommeit till Romeby

och bjod till bords.
ptt titttift Sfnf tangtlad hade tagits ftam och olika vinster htnde fbrdelas vid

de olika borden.

Vid omtokoltet
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