
 

 
Till Styrelsen för Svenska Järnvägsklubben 

MOTION TILL  SJK FÖRENINGSSTÄMMA 

VARBERG 16   MAJ  2020 
 

Medlemskontakt 

SJK har på ett olyckligt sätt fjärmat sig från sina medlemmar genom tillämpningen av 
den ”kommunikationsstrategi” som styrelsen beslutat om. Formuleringen där 
angående publicering av föreningsangelägenheter endast via nätet medför att 
uppskattningsvis 75 % av medlemmarna numera inte nås av grundläggande 
information om ekonomi i föreningen och SJK Service AB, eller motioner från 
medlemmar och styrelseförslag till stämman med mera. All sådan information måste 
nå samtliga medlemmar via Tåg, det är deras rättighet. 

SJK´s hemsida med Postvagnen är ett komplement till Tåg, men saknar i dagsläget ett 
slutet debattforum där endast medlemmar kan läsa och skriva inläggen. Hemsidan har 
dessvärre det senaste året, trots påståenden i Tåg,  även visat sig vara synnerligen 
otillförlitlig och inaktiv. Ovannämnda brister är en trolig orsak till medlemstappet. 

För att i framtiden bättre kunna utvärdera SJK hemsidas utformning bör det 
undersökas hur många av SJK medlemmar som besöker den respektive Postvagnen. 
Lämpligen företas detta i en enkät via utskicket av Tåg med nedanstående motion. 

En rundfråga på SJK Göteborgs möte visade att endast ca 25 % besöker hemsidan. 

Begreppet ”publiceras eller distribueras”  kan antingen ske genom tryck i själva 
tidningen Tåg, som inlagd bilaga med inplastad försändelse eller genom separat 
postförsändelse. 

 

 

Stadgeändringar 

SJK Stadgar har en ovanlig utformning av tillvägagångssättet för ändringar. 

En ganska liten skara medlemmar kan i kombination med den bristfälliga 
medlemsinformationen på ett enda möte förändra verksamheten på ett i värsta fall 
mycket olyckligt sätt. 

Det är också för närvarande en brist i SJK stadgar att dessa inte reglerar ägandet och 
användningen av servicebolaget, till exempel genom att inte tillåta försäljning av det 
och kräva  redovisning av bolagets verksamhet till föreningsmedlemmarna. 

Stadgarna måste tillförsäkra samtliga medlemmar att all föreningsinformation 
distribueras till dem i tryckt form. 



 

 

Bordlagd motion från stämman 2019. 

Efter att styrelsen negligerat korrekt hantering av denna motion blev den av stämman 
bordlagd och skall således nu till kommande stämma distribueras till samtliga 
medlemmar via Tåg. Innebörden i den motionen är dock även inarbetad i årets 
nedanstående motion och kan därför, om denna bifalles i sin helhet, anses ersätta 
fjolårets motion. 

Det måste också i detta sammanhang påtalas att årsmötesprotokollet från 2019 är 
felaktigt skrivet vad avser debatten och mötets beslut om punkt 15 i dagordningen 
och dessvärre har mötessekreterare och mötesordförande, trots begäran därom, 
underlåtet att justera skrivningen i enlighet med mötesbeslutet, vilket är allvarligt. 

 

Föreslagna ändringar. 

I nedanstående text återges föreningens stadgar med föreslagna ändringar markerade 
med fet text. Stämman uppmanas att antingen besluta att anta alla ändringarna i 
klump eller att om stämman så befinner nödvändigt, utesluta del därav. 

 

Förslag till reviderade stadgar för SJK. 
 

§ 1 Ändamål.  Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK) är en ideell förening, som 
har till uppgift att främja intresset för järnvägar. Föreningen bedriver 
medieverksamhet främst genom att ge ut tidskriften Tåg och böcker. Detta kan ske 
genom bolag som till 100 % skall ägas och kontrolleras av SJK. Föreningen skall 
också driva en hemsida med aktuell information och debatt. Tidningen Tåg och 
hemsidan skall i slutet forum tillåta seriös debatt i föreningsfrågor. 

Föreningen stödjer forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och 
anordnar utfärder, studiebesök, sammankomster m.m. Föreningen samverkar med 
föreningar som har motsvarande inriktning. 

 

§ 2 Beslutande organ.  Högsta beslutande organ inom föreningen är 
föreningsstämman. Styrelsen leder verksamheten. Föreningens ordförande är 
samtidigt ordförande i styrelsen. 

I det bolag som skall sköta utgivningen av Tåg och övrig kommersiell 
verksamhet, får enbart medlemmar ur SJK styrelse ingå i styrelsen. SJK 
ordförande skall vara medlem i styrelsen för bolaget. 

 

§ 3 Föreningens säte.  Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 



 

§ 4 Styrelsen.  Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Föreningsstämman väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter för två år 
med växelvis avgång. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då 
minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordföranden biträder. 

 

§ 5 Arbetsutskott. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som har rätt att inom av 
styrelsen angivna ramar avgöra vissa ärenden. Beslut av arbetsutskott och deras 
arbetsresultat skall redovisas i styrelseprotokoll. 

 

§ 6 Protokoll. Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid 
styrelsesammanträde. Dessa skall vara skrivna så att även i mötet icke deltagande 
skall kunna följa verksamheten. Årsmötesprotokollet skall sakligt redovisa 
beslut och sammanfatta väsentliga diskussioner och efter justering publiceras i 
tidningen Tåg och på hemsidan. 

 

§ 7 Räkenskapsår, revision.  Föreningens räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderår. Föreningsstämman utser två revisorer och två revisorssuppleanter för 
tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Räkenskaperna, årsredovisningen och 
protokoll för föregående år skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna, som 
senast den 15 april skall avge sin berättelse till styrelsen 

 

§ 8 Valberedning.  Föreningsstämman utser valberedning bestående av tre ledamöter 
vilka till nästa års ordinarie föreningsstämma skall föreslå kandidater till följande 
förtroendeuppdrag: föreningsordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och 
revisorssuppleant. 

 

§ 9 Medlemskap, medlemsavgift,  Medlemskap erhålls genom inbetalning av 
medlemsavgift för kalenderår. Medlem erhåller tidskriften Tåg. Medlemsavgift skall 
vid förnyelse utan personlig påminnelse erläggas före 1 februari. För medlem utanför 
Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att täcka högre inbetalnings- och 
portokostnader. Medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt medlemsavgiften 
ska anses ha utträtt ur föreningen. 

 

§ 10 Hedersmedlem. Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort sig 
särskilt förtjänt härav. 

 



§ 11 Uteslutning.  Styrelsen kan utesluta medlem, som skadat föreningens 
verksamhet eller på annat sätt anses olämplig att tillhöra föreningen. Innan medlem 
utesluts, skall han ges tillfälle att yttra sig. Beslut kan överklagas till 
föreningsstämman. 

 

§ 12 Ordinarie föreningsstämma.  Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen 
senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till 
ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. 
Årsredovisningen för föregående år, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, 
inkomna motioner med styrelsens yttrande och ärenden som styrelsen överlämnar 
till stämman skall delges medlemmarna, antingen med tidskriften Tåg eller i 
separat postförsändelse senast 30 dagar före stämman. Årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för det av SJK helägda bolag som sköter utgivning av 
tidning och böcker och övrig kommersiell verksamhet eller motsvarande bifogas 
även. 

 

§ 13 Extra föreningsstämma.  Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen 
eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 200 medlemmar gör skriftlig 
framställning hos styrelsen härom. Styrelsen skall inom en månad efter sådan begäran 
utsända kallelse. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast en månad före 
stämman och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden stämman skall 
behandla. Andra ärenden än de som angetts i kallelsen får inte behandlas av extra 
föreningsstämma. 

 

§ 14 Rösträtt vid föreningsstämma. Endast närvarande medlemmar har rösträtt vid 
föreningsstämma. Omröstning sker öppet, om inte annat bestäms. Val skall ske med 
slutna sedlar, om någon begär det. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock 
lotten. Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte delta i val av revisorer eller i 
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Giltigt medlemskort skall kunna företes vid 
stämman. Styrelsen skall även ha tillgång till uppdaterat medlemsregister. 

 

§ 15 Motion till föreningsstämma.  Motion till föreningsstämma skall skriftligen 
vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen 
jämte eget yttrande med tidningen Tåg eller som separat postförsändelse samt på 
föreningens hemsida, medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före stämman. 

 

§ 16 Stadgeändring,  Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med 
enkel majoritet av två på varandra hållna föreningsstämmor. Motion från 
medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget 



skall jämte styrelsens yttrande vara medlemmarna tillhanda genom tidningen Tåg 
eller som separat postförsändelse senast 30 dagar före stämman. 

§ 17 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma. 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Föredragning av årsredovisningen för föregående år. 
6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid. 
7. Beslut om fastställande av balansräkning. 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman. 
10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt. 
11. Val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen. 
12. Val av revisorer jämte suppleant. 
13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. 
14. Beslut om nästa års medlemsavgift. 
15. Övriga frågor. 
16. Stämmans avslutande. 

§ 18 Avdelning Avdelning bildas för att ge medlemmar inom ett geografiskt 
begränsat område (lokalavdelning) eller inom ett begränsat intresseområde en fast 
ram för sammankomster, studiebesök eller liknande. Styrelsen fastställer 
avdelningens bildande och verksamhetsområde. Verksamheten inom avdelningen leds 
av en klubbmästare, som styrelsen utser på förslag av avdelningens medlemmar. 
Utsedd klubbmästare kvarstår tills medlemmarna i avdelningen föreslår ny 
klubbmästare eller avdelningen upplöses. Avdelningen kan av föreningsmedel erhålla 
bidrag till kostnader för verksamheten. Avdelning har rätt att ta ut en särskild avgift 
för att täcka egna omkostnader. 

 

§ 19 Ordningsregler Deltagare i utfärder, studiebesök, sammankomster och andra 
aktiviteter anordnade av föreningen skall följa de regler och förhållningsorder, som 
meddelas generellt eller av reseledare, klubbmästare, företagsrepresentant eller annan 
därtill behörig person. Om så inte sker skall rapport härom lämnas till styrelsen. 

 

§ 20 Upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med stöd av minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna av dels en ordinarie föreningsstämma dels en 
tidigast två månader därefter hållen föreningsstämma. Därvid fattas beslut om 
disposition av föreningens tillgångar. Styrelsens förslag till sådan disposition skall 
bifogas kallelsen.   

                                     Göteborg den 25 februari 2020 

                      Bengt Boman  Medlem 630    Lennart Nilsson  Medlem 685 


