
Protokoll liirt vid SJRK;S irsmiite pi Gustaf Wasa Hotel i
Borlirge 3l augusti 2002

I Mijtet dppnades av ordfdrande Nils Hahne som ockse halsade alla
v?ilkomna

2 FrAgan om dagordningens t'astiillande godkiindes.

3 Nils Hahne valdes attsom oldfiirande leda
fu smdtesfdrhandlingama.

{ Till sekreterare fiir iirsmdtet valdes Eva Lundh.

5 Till justeringsmzln och tillika riistriiknare jiirnte ordllirande valdes
Kurt Lurdin och To6ten Johansson..

6 Nils Hahne gick igenom styrelsens verksamhet. Antalet
medlemmar uppgar rill 264. Ej erlagd medlernsavgift ftir 2002
medldr strykning ur medlemsmatrikeln.
Ivldtet godkiinde verksamhetsberiittelsen..

7 Den ekonomiska rapponen redogjordes av ordfdrande. Utgiende
balans den il december 2001 val 7 194 Kr.
Den ekonomiska rapporten godk:indes av mdtet

8 RevisionsberAttelsen godkiindes av mdtet.

9 Fi,rcningen beslutade om full ansva6t'rihet et styrelsen.

l0 Nils Hahne meddelade att inga motioner inkommet till atsmotet.

ll Till ny ordftirande pd en ir valdes LeifBroman. Orebro.

12 Till ny seketerare pa ett ir valdes Anders Groth. Karlstad.



l 4

l 6

t 7

l 5

Leif Wester kvarstdr som kassrir ytterligare ett dr

Som revisorer omvaldes pd ett ir Bo Franzen, Sk?irholmen och
Bertil Lindberg, T:iby.

Till tirmatecknare valdes Nils Hahne och Leif Wester(Ordfiirande
och kassdr var t'dr sig).

Mittet beslutade atr medlemsgiften fiJr 2003 skall vara 75:-

Vid punkten iivriga fr6gor tackade Nils Hahne, Paul Lindblom ttr
att han lyckals iijrhandla fiam fribiljetter till mdtets deltagare.

Krrl-Erik Hagsrrdm beriinade om fiireningens rillkomsl och
hiindelser sedan grundandet .En historik om fiireningen skriven av
Kari-Eik Hagstrdm delades ut under mdter.

Kun Lundin h4r dokumenterat alla SJRk mdten pe kort och tjlm
som han erbjdd alla medlemmar att ta del av.

Nils Halne lade f'ram ett dNkemAl om att marikeln ?iven skulle
uppdateras med medlemmamas telefbmummer.

Efter en tinskan av Nils Hahle, beraftade Robert Hallin hur
resebyrirnalkraden paverkats legkonjunktur och hiindelsen den
I lseptember 2001 i New York

Nibm arsmdte kommer att aga rum i orebro. Miiter arraogeras
tillsammans av Leif Broman
och Anders Groth. Tidpunkt ft ir mdtet blir sisra helgen i aucusli
eller tbrsa helgen i seprember.
Onskem6l om tdrsta helgen i september tiamtbrdes pa mdrcr.

Ordftirande avslutade m6tet och i samband med dena a\,tackades
Nils Hahne av Torsten Joha-nsson med en c6va-
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