
Styrelsens yttrande över motionen från Lennart Nilsson och Bengt Boman 

Kommentarerna är inskjutna efter varje punkt i motionen,

Det är ett missförstånd att inriktningen är att information bara ska spridas via nätet. 
Styrelsens uppfattning är att vi ska använda både tidskriften Tåg och nya digitala 
medier. 

Postvagnen och SJK hemsida ska ses som komplement till Tåg och medlemmarna väljer
givetvis själva fritt vilka kanaler man vill utnyttja. SJK hemsida har varit av dålig 
kvalitet den senaste tiden, men en helt ny version har under våren tagits i bruk.

Styrelsen menar att även bilaga inlagd i tidningen ska räknas som att den publiceras.

Styrelsen föreslår stämman att denna del av motionen med detta ska anses besvarad.



Styrelsen föreslår stämman att förra årets bordlagda motion anses slutbehandlad.

Föreningsstämman utser två justeringspersoner att justera protokollet och dessa är 
stämmans ombud för att bekräfta att lydelsen i protokollet är korrekt. I och med att ett 
protokoll är justerat så gäller dess lydelse och kan inte ändras av vare sig sekreteraren 
eller ordföranden.

Styrelsen anser att man i stadgarna ska undvika att beskriva olika tänkbara lösningar 
av hur ändamålet ska uppnås. 

Styrelsen föreslår stämman att första stycket ändras till följande lydelse:

Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK) är en ideell förening, som
har till uppgift att främja intresset för järnvägar. Föreningen bedriver
medieverksamhet genom att ge ut tidskriften Tåg och böcker och genom 
kanaler i digitala medier.



Stadgarna bör som nämnts inte reglera att ett bolag skall sköta utgivningen av Tåg, 
utan det måste vara möjligt att ändra detta utan en stadgeändring. Däremot agerar 
styrelsen idag enligt den föreslagna beskrivningen.

SJK Service AB är en självständig juridisk person. Det går inte att i föreningens stadgar
förskriva något som rör bolaget. Dessutom kan det finnas intresse av att andra personer
än föreningens styrelse skall sitta i styrelsen för ett bolag. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå ändringen i denna paragraf. 

På den tiden denna paragraf i stadgarna skrevs var det säkert praktiskt att kunna ha ett
arbetsutskott med egen beslutsrätt, men nu är det helt andra tider och förutsättningar. 
Styrelsen har inget arbetsutskott, men ibland sätts det ihop tillfälliga grupper för att 
hantera vissa frågor.  En hel del verksamhet och beslut hanteras också i SJK Service 
AB.

Styrelsen föreslår därför i första hand att denna punkt helt stryks ur stadgarna, och om 
det inte bifalls föreslår styrelsen att tillägget avslås.

Styrelsen anser att det är olämpligt att i stadgarna föreskriva detaljer om hur ett 
protokoll ska skrivas. Det är de valda justeringspersonernas uppgift att bevaka att 
innehållet i protokollet blir korrekt.

Däremot håller styrelsen med om att protokollet bör publiceras på lämpligt sätt.

Styrelsen föreslår stämman att paragrafen ges följande nya lydelse.

§ 6 Protokoll. Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid



styrelsesammanträde. Föreningsstämmoprotokollet skall efter justering
publiceras på föreningens hemsida eller på annat lämpligt sätt.

Styrelsen delar uppfattningen att vi bör återgå till att skicka ut handlingarna som en 
bilaga till tidskriften Tåg. Föreningsstämman hålls normalt i maj månad. Det är därför 
lämpligt att planera detta utskick till den utgåva av Tåg som kommer i april. Det kan 
dock innebära att det inte säkert är minst 30 dagar före stämman. Styrelsen föreslår 
därför tidsfristen sätts till 15 dagar i stället för som idag 10 dagar.

Hantering av motioner beskrivs i paragraf 15 och bör inte upprepas här.

SJK Service AB är som tidigare nämnts en egen juridisk person. Det är därför inte alls 
givet att dess årsredovisning finns klar samtidigt som föreningens. Ambitionen är dock 
att publicera minst ett preliminärt resultat även för bolaget.

Styrelse föreslår stämman att anta följande lydelse av paragrafen.

§ 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, och ärenden som styrelsen överlämnar
till stämman skall delges medlemmarna med tidskriften Tåg eller på 
föreningens hemsida senast 15 dagar före stämman. 



Styrelsen har övervägt att slopa tryckta medlemskort.  Det ligger även i paragrafens 
nuvarande skrivning att endast närvarande medlemmar har rösträtt. En eventuell 
kontroll av medlemskap kan göras på plats.

Styrelsen föreslår stämman att avslå ändringarna i denna paragraf.

Styrelsen föreslår stämman att anta följande lydelse i enlighet med förslaget i § 12.

§ 15 Motion till föreningsstämma. Motion till föreningsstämma skall 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge 
medlemmarna motionen jämte eget yttrande med tidskriften Tåg eller på 
föreningens hemsida senast 15 dagar före stämman.

Den nuvarande lydelsen av paragrafens första mening (dvs 2/3 av rösterna på ordinarie 
stämma) är ungefär lika vanlig i ideella föreningar som den föreslagna ändringen, och 
ibland finns bägge varianterna. Alla har sina för- och nackdelar. Styrelsen överlåter åt 
stämman att diskutera frågan och fatta beslut. I den senare delen föreslår styrelsen 
samma följdändring som av § 15.
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