
Protokoll frin SJRk irsmote den 24oktober 2009 pi hotell Gillet i Koping

l� Ordftirande Fred Wahlstedt inledde med att hiilsa alla viilkomna till irsmdtet.

2. Till ordfiirande fiir mdtet valdes Palle Lindblom och till sekreterare valdes Karin Lindevall

3. Till justeringsmdn / rdstrtiknare valdes Lena Gridberg samt Leif Broman

4. Arsmdtet utlystes 6 veckor innan dess genomftirande vilket iir helt i sin ordning.

5. Parentation. . . .denna inleddes med att Palle beriittade lite om vir kollega Ulf Dahlberg
Som var en av grundarna till SJRk och som alldeles ftir tidigt avled, trevligt anftirande,
Avslutades med en tyst minut ftir bide Ulf och de andra dock ej namngivna kollegorna.

6. Faststiillande av dagordning och hiir tillade Palle att vi enligt de nya stadgarna redan p&
Arsm<ltet numera viiljer ordftirande/sekreterare/kass<ir.

T.Godkiinnande av rdstliingd, 35 personer niirvarande, alla har enligt kass<jr Leif Wester
Betalat irsavgiften.

8. Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir det gingna verksamhetsiret ftiredrogs av Christer
Anderson och godkiindes.

9. Styrelsens ekonomiska beriittelse ftiredrogs av Leif Wester och godkiindes.

10. Revisorernas beriittelse liistes upp av P-A Allensten och ?iven denna godkiindes.

I l. Styrelsen fiir verksamhetsiret 2008 beviljades ansvarsfrihet.

12. Inga motioner hade inkommit, dock var vi dverens om att den motion vi fbtt i samband
med den tidigare genomftirda tipspromenaden utefter an i Kriping var mycket givande.

13. Valberedningen representerades av Bj0m Hogler som redogjorde ftir hur han och Robert
Hallin (ej niirvarande) hade tiinkt inftir val av ny styrelse. De hade fitt lite inputs giillande att
fiireningen blir mer o mer en ren O8-ftirening nigot som inte alls iir meningen.
Diirftir kommer nya styrelsen att se ut som ftiljer.
Ordftirande Siv Edenrud, Stockholm, nyval I 6r
Sekreterare Sven-Ake Holmberg, Jrinkriping, nyv al 2Fn
Kass<ir Leif Wester, Sundsvall , omval 26r
Ledamot Erik Svensson, Boris, nyval2hr
l.edamot Eva Norberg, Stockholm, vald t o m 2010
Ledamot Carina Ek, Stockholm, vald t o m 2010

Styrelsen kommer alltsi att besti av 3st kvinnor, 3 st miln och av dessa iir 3st 08-or
Och 3st utifrAn landet, Boris, J<inkdping och Sundsvall, brajobbat Bj<irn o Robert !

14. Val av revisorer och hiir var vi vaildigt eniga om att Bertil Lindberg och P-A Allensten
Fir fortsatt ftirtroende i 26r till.



15. Val av valberedning...iiven hiir var vi eniga, Bjiirn Hogler och Robert Hallin fEr fortsatta
sitt jobb di de visat sig vara si kreativa, dessutom utrikar vi valberedningen med en man till
Leif Broman fran Orebro. Sammankallande iir Bjcirn Hogler.

16. Arsavgiften faststiilldes till sekl00 ?iven kommande 6r.

17. Thomas Metz gav oss information om Reseindustrins Bamfond. Han beriittade lite om
Barnfondens historia och bakgrund samt hade med sig julkalendrar till ftirsiiljning.
Tack Thomas ftir denna information vilken ftirhoppningsvis gdr att fler avsiitter en
Viss summa per minad ftir att hjalpa alla utsatta barn runtom i viirlden.
Barnfondens Plusgiro 901188 - 3 och Bankgiro 901 - 1883.

Beslut tog pi att Tibbe liigger in en liink till Reseindustrins Barnfond p6 hemsidan.

18. Under punkten "6vriga drenden" ltiste Fredi upp "rapport fran ordftirande verksamhets6ret
2008-2009" och bad alla att hjiilpas 6t att ordna smi sammankomster ftlr SJRk-medlemmar
nrnt om i landet sisom vi i Stockholm gjort nhgra ganger. Samlas pi en Pub i all enkelhet,
ingen Fdranmiilan kriivs, bara trtiffas en stund och umgis.

Fredi gav ocksi en eloge till Tibbe som ju hela tiden hiller hemsidan uppdaterad och
dessutom utdkar den med mer info hela tiden. Han uppmanade alla att gi hem och leta
Foton vilka man kan fi inscannade av Tibbe och utlagda pi hemsidan si att kollegorna
Ocksi kan se dem, i byrilidoma gdr de ju ingen nytta.

Annu en uppmaning fran Fred .. se till att ge Tibbe din privata mailadress si knyter han denna
Till SJRk-mailadressen och skulle du byta jobb si har du fortfarande kontakten med SJRk
utan Att du behdver g<ira nigot .

l.eif Wester tog upp att alla originalhandlingar skall fiirvaras hos honom i Sundsvall.

20. Siv Edenrud hiilsade fran Olle Borg samt tackade ftir fiirtroendet hon nu fEtt i rollen
Som ny ordfiirande. Hon tackade iiven avgiende ordf Fred samt sekreterare Karin.

21. Slutligen stort tack till Palle Lindblom som iterigen fiirsett oss med fria SJ-biljetter ftir
Resan till detta drsmcite pi hotell Gillet i K<iping.
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