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ORDFÖRANDENS INLEDNING
Även för SJK var 2020 ett mycket speciellt år då vi tingades ställa in merparten av våra fysiska
aktiviteter på grund av pandemin. De ändrade förutsättningarna skapade samtidigt nya
möjligheter att utnyttja modern teknik, och två lokalavdelningar – Skåne och Stockholm – har
börjat med webinar där medlemmar i hela landet (och utomlands) kan delta och som därmed
också lockat fler deltagare än normalt på de fysiska mötena. Samtidigt har Tåg kommit ut som
vanligt och en Corona-säkrad resa har genomförts.
Ekonomiskt var 2020 det sista året som påverkades av omställningskostnader i vårt
effektiviseringsprogram och vi redovisar därför ett negativt resultat. Nu har vi sänkt
kostnaderna och budgeten för 2021 visar istället ett rejält överskott, som vi ska använda för att
ge tillbaka ännu mer till SJK-medlemmarna.
På grund av pandemin sköts det planerade årsmötet upp ett år och slås samman med
årsmötet för 2020. Under året höll styrelsen åtta möten, varav merparten var digitala.
Vid ingången av året var vi 4 056 medlemmar i SJK.
Nu hoppas vi alla på ett 2021 då vi så småningom kan mötas och resa som vanligt igen.
Det ser jag fram emot!

TIDSKRIFTEN TÅG
Redaktör under året har varit Jan Ericson och ansvarig utgivare
Lars-Erik Torstenson.
Tidskriften Tåg är alltjämt föreningens huvudkanal till medlemmar och andra läsare. Sedan årsskiftet produceras tidskriften
Tåg av Jan Ericson med god hjälp av ett troget stall skribenter.
Tryckningen sker hos Lenanders Grafiska AB, Kalmar.
Tåg är en medlemstidskrift, men vänder sig också till branschfolk. Innehållet är en välavvägd mix av nytt/gammalt och inland/
utland. Under året utkom som planerat tio nummer, samtliga
enligt tidtabell och tryckta i en upplaga på 5 200 exemplar.
Den pågående pandemin har medfört att försäljningen via
Pressbyrån tyvärr har sjunkit till ungefär hälften.
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SJK RESOR
Under året har Lars-Erik Torstenson varit ansvarig för SJK Resor.
På grund av COVID-19-pandemin genomfördes endast en resa under året:
HÖSTRESA 25–27 SEPTEMBER
I samarbete med SMoK arrangerades en höstresa med rälsbussar. För att säkra risken för
smittspridning var vi dock tvungna att begränsa antalet deltagare.
Den 25 september gick resan från Hallsberg via Kinnekullebanan till Lidköping.
Den 26 september fortsatte vi söderut för en resa på Viskadalsbanan. Varbergs station var
dock stängd varför vi var tvungna att ordna med landsvägsbussar den sista biten till hotellet.
Det gav oss dock tillfället att göra ett besök på Derome Trä- och nostalgimuseum på vägen.
Den 27 september började vi med bussresa från Varberg och följde sträckningen efter
Varberg-Ätrans järnväg fram till Kinnared, där vi bytte till vårt rälsbusståg som hade
övernattat i Värnamo. Under den turen fick vi sakkunnig guidning av vår medlem Leif Elgh.
Vi fortsatte sedan via triangelspåret i Torup till Hyltebruk och återvände via det andra benet i
triangeln till Torup för lunchpaus. Efter direktkörning till Halmstad vände vi sedan åter norrut
och körde hela HNJ till Nässjö där resan avslutades.
Under alla tre dagarna gjordes ett flertal fotostopp och fotokörningar.
Resan samlade totalt 43 deltagare.

SJK FÖRSÄLJNING
Under året har boklagret avvecklats genom försäljning till Trafik-Nostalgiska Förlaget (TNF).
Kvarvarande lager av SJK-böcker marknadsförs fortfarande på SJK:s hemsida, men
beställningarna expedieras av TNF.
Årets enda bokprojekt var ett bildverk över Inlandsbanans broar. Projektet inleddes under
hösten, men eftersom Hjulmarknaden (och alla andra säljtillfällen) frös inne har tryckningen
skjutits fram till år 2021.
Förlaget gav under sommaren ut Sveriges Järnvägsalmanacka 2021.
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SJK LOKALAVDELNINGAR
Under året upphörde lokalavdelningen i Örebro, men en ny lokalavdelning bildades i
Västerbotten.
Ett klubbmästarmöte för södra Sverige genomfördes i Nässjö i mars.
Mötet för övriga Sverige kunde dessvärre inte genomföras, utan har skjutits på framtiden.
SJK Skåne
Två fysiska möten tidigt under året genomfördes.
Januari:
Årsmöte följt av Tom Perssons bildvisning (järnvägen i Sverige på 1960-talet).
Februari:
Ossian Olsson från Trafikverket berättade om pågående projekt i Skåne.
Oktober:
Vandring efter forna linjen Malmö Västra–Södervärn.
Därefter gick vi över till möten via nätet och höll sålunda ett Skype-möte i november där Lennart
Carlsson visade bilder från östra Europa.
I december blev det ännu ett Skype-möte där Birger Tiberg talade under temat ”Är det möjligt
att återskapa linjen Malmö - Falsterbo?”
Såväl de fysiska som de digitala mötena har haft mellan 30 och 40 deltagare.
Ambitionen är givetvis att åter hålla fysiska möten så snart det låter sig göras, men
nätsammankomsterna har varit lyckade.
SJK Halland
Två möten hölls under året.
Vi började året med den traditionella tipstävlingen.
I februari höll Jan Ericson ett föredrag om engelska industriånglok i Sverige.
Därefter slog coronapandemin till och all verksamhet ställdes in.
I mötena har mellan 8 och 10 deltagare deltagit.
SJK Göteborg
Ett möte i februari hanns med innan COVID-19-pandemin. Det var en medlemsafton där
medlemmarnas egna bilder och filmer visades. Övriga möten under året har tyvärr fått ställas in.
SJK Småland
Två möten genomfördes under 2020, båda i Nässjö.
SJK Östergötland
Före COVID-19 hann tre sammankomster genomföras.
25 januari:
Robert Sjöö, chef för Järnvägsmuseet i Gävle, berättade om de kraftigt försenade
		
ombyggnadsplanerna och den verksamhet som ändå pågår. Som bekant är
		
museet stängt, men det arrangeras en del resor och visningar av fordon i
		
magasinet på Nynäs i Gävle under några sommarhelger.
7 mars:
Ingemar Eriksson visade bilder och Göran Cederberg filmer från museijärnvägen
		
i Vadstena.
12 juli:
Besök på museijärnvägen i Vadstena, där vi guidades av Christer Brimalm.
Sammanlagt kunde vi notera 69 besökare under arrangemangen.
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SJK Eskilstuna
Avdelningen har under året kunnat hålla tre av nio planerade möten.
Inalles har 37 besökare räknats in, som mest 19 och som minst 8.
Medlemmarna har visat eget material – Göran Baeckström bilder och berättelser från ett
vintrigt Japan och Olle och Viola Ek kom upp från Småland och visade vackra bildspel från resor
i Kanada och Afrika.
Green Cargo har gett sin välsignelse till fortsatt vistelse i vår lokal på området och därtill lovat
att vi får använda företagets väl tilltagna mötes- personallokal.
Klubbmästarval har ej kunnat hållas inför år 2021. Den sittande administrerar overksamheten
interimistiskt.
SJK Stockholm
Sedan Sven Stahre avgått som klubbmästare den 26 maj blev klubbmästarposten vakant.
I september tog Lennart Abrahamsson initiativ till att bilda en klubbmästarkommitté bestående
av Anders Svensson (kontaktperson/dörröppnare/ekonomi), Anders Wettemark (programansvarig) Lennart Abrahamsson (sammankallande/tidskrifter).
Den nya kommittén har genomfört följande möten i lokalen i Sundbyberg:
13 oktober: Jörgen Lagercrantz om ånglok i inre Mongoliet (13 deltagare).
20 oktober: Invigning av biblioteket samt därefter Ovala bordet, tidnings- och bokläsning
		
samt tågsnack (7 deltagare).
3 november: Ovala bordet, tidnings- och bokläsning samt tågsnack (5 deltagare).
10 november: Hybridmöte Zoom och närvaro i lokal. Kurt Hultgren från Resenärsforum och
		
Anders Björkström från Kollektivtrafikant Stockholm om resenärsperspektiv och
		
påverkan (20 deltagare, varav 7 i lokalen).
SJK Västerås
Två möten kunde genomföras som planerat i lokalen på Bombardier.
8 januari:
Till Olaf Klingenhäger om Lettland och Vitryssland. Efter paus var ämnet alla 		
		
spår och säckstationer som funnits i Berlin och hur dessa platser ser ut idag.
12 februari: Göran Baeckströms japanresa, del 2. Del 1 presenterades den 13 november 2019.
Höstsäsongen bestod av tre träffar men på Bygdegården i Dingtuna.
9 september: Filmvisning på Bygdegården i Dingtuna, ”Industrin och Sverige” (16 deltagare).
14 oktober: 8 mm-filmer ur Stig Sunes efterlämnade samling (Bygdegården i Dingtuna).
11 november: Lars ”Granis” Granström berättade om hur han blev aktiv i Uppsala–Lenna
		
Jernväg. Föredraget, som hölls i Bygdegårdeni Dingtuna, ledsagades av diabilder.
Deltagarantalen har varierat mellan 9 och 20, med ett medeltal på 15 personer.
SJK Sundsvall
Två möten genomfördes under året med i medeltal 13 deltagare per möte.
22 januari: Mats Holmgren visade bilder från Spoorwegsmuseum, Utrecht, Nederländerna. 		
		
Dessutom visades en film om järnvägarna i Nederländerna. (9 deltagare)
19 februari: Börje Göransson visade bilder från OKBv’s resor i Storbritannien 1986 och 1990.
		
(15 deltagare).
SJK Västerbotten
Den nystartade lokalavdelningen i Västerbotten och Bastuträsk hann tyvärr bara med ett möte.
Efter det har all verksamhet ställts in.
SJK Gävle och SJK Värmland har inte bedrivit någon verksamhet under året.
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ÅRSREDOVISNING 2020
SVENSKA JÄRVÄGSKLUBBEN (802004-4999)
Den kommersiella verksamheten ligger sedan 1 januari 2007 i det helägda dotterbolaget
SJK Service AB. Föreningen svarar därefter enbart för den ideella verksamheten centralt och i
lokalavdelningarna.

Resultaträkning			Balansräkning

2020-01-01 -- 12-31
2020
2019
Belopp i 1000-tal kronor			

2020-12-31
Belopp i 1000-tal kronor

2020

2019

Intäkter			Tillgångar		
Medlemsavgifter
2 009,2 2 127,9
Andelar i dotterföretag 400,0
400,0
Övriga intäkter
2,2
5,3
Fordringar
250,0
250,0
			
Kassa och bank
1 162,4
390,7
Summa intäkter
2 011,4 2 133,2
Summa tillgångar
1 812,4 1 040,7
					
Kostnader			
Eget och främmande kapital
Lokalavdelningar
15,6
17,1
Eget kapital		
Kanslitjänster
174,0
174,8
Kapitalbehållning
684,6
748,0
Medlemsregister
142,5
136,2
Årets resultat
2,2
- 63,4
Prenumerationer av
1 664,2 1 855,0
Summa
686,8
684,6
Tåg till medlemmar
Övriga kostnader
12,9
13,5
Skulder		
Summa kostnader
2 009,2 2 196,6
Förbetalda medlemsavg. 998,4
356,1
			
			

Övriga skulder
Summa

127,2
1 125,6

0,0
356,1

Årets resultat
2,2
- 63,4
			

Summa eget och
främmande kapital

1 812,4

1 040,7

Sundbyberg den 25 mars 2021

Niclas Härenstam
Ulf Broman
Lars-Erik Torstenson Niklas Bygdestam
		
Jan Ericson

SJK FÖRENINGSBUDGET 2021

Ingemar Eriksson
Mattias Jansson
Pelle Molin

		

Belopp i 1000-tal kronor			

Intäkter			Kostnader
Medlemsavgifter		
1 900
Lokalavdelningar		
50
Övriga intäkter		
2
Kanslitjänster		175
			Medlemsregister		 140
			
Prenumeration Tåg till medl.		
1 515
			
Övriga kostnader		
22
Summa		
1 902
Summa		
1 902
Budgeterat resultat		

0
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PRELIMINÄRT BOKSLUT 2020
SJK SERVICE AB (556715-7283)
Belopp i 1000-tal kronor

Utfall 2020

Utfall 2019

Gemensam administration
Intäkter
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat

Budget 2021

		
2
0
0
- 11
- 19
- 17
- 225
- 426
- 236
- 26
- 26
0
- 262
- 471
- 253
- 260
- 471
- 253
		
Tidskriften Tåg			
Tidningsförsäljning
93
180
125
Annonser
290
345
300
Prenumerationer
100
106
100
Medlemsprenumerationer
1 570
1 750
1 430
Övriga intäkter
37
37
24
Summa intäkter
2 090
2 418
1 979
		
Personalkostnader
-245
- 670
- 131
Inköp av varor och tjänster - 1 414
- 1 191
- 1 243
Övriga rörelsekostnader
- 115
- 225
- 36
Summa kostnader
- 1 774
- 2 086
- 1 410
Resultat
316
332
569
		
Försäljning			
Intäkter
121
271
100
Personalkostnader
-1
- 17
0
Inköp av varor och tjänster
- 35
- 21
- 20
Övriga rörelsekostnader
-1
- 27
-5
Lagerförändring
-81
- 113
0
Summa kostnader
- 118
- 178
- 25
Resultat
3
93
75
		
Resor			
Intäkter
162
536
400
Personalkostnader
-2
-1
-4
Inköp av varor och tjänster
- 169
- 496
- 380
Övriga rörelsekostnader
-4
-9
- 11
Summa kostnader
- 175
- 506
- 395
Resultat
-13
30
5
		
Förlag			
Personalkostnader
0
0
0
Inköp av varor och tjänster
- 30
- 26
- 35
Övriga rörelsekostnader
0
2
0
Summa kostnader
- 30
- 28
- 35
Resultat
- 30
- 28
- 35
		
Information och IT			
Rörelsekostnader
- 47
- 24
- 45
Avskrivningar
- 15
0
–15
Summa kostnader
- 62
0
-60
Resultat
- 62
- 24
- 60
		
Totalresultat före skatt
- 46
- 68
301
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Förslag till bokslut för
SJK Service AB lades
fram vid styrelsemöte
den 25 mars och kommer att fastställas på
bolagsstämman i maj.

MOTIONER TILL
SJK FÖRENINGSSTÄMMA 2021
1

		

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 1

Motivering till motionen:
Det finns ett behov av att modernisera stadgarna genom att definiera användningen av digitala
kanaler, vilka vid sidan av Tåg kan användas som såväl chattforum som för debatt i föreningsangelägenheter m.m., endast under eget namn.
Nuvarande lydelse:
§ 1 Ändamål Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK) är en ideell förening, som har till uppgift
att främja intresset för järnvägar. Föreningen bedriver mediaverksamhet bl.a. genom att ge ut
tidskriften Tåg och böcker. Föreningen stödjer forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och anordnar utfärder, studiebesök, sammankomster m.m. Föreningen samverkar
med föreningar som har motsvarande inriktning.
Ny lydelse:
§ 1 Ändamål. 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 samt genom
digitala kanaler med möjlighet till slutet debattforum.
Föreningen stödjer forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och anordnar
utfärder, studiebesök, sammankomster m.m. Föreningen samverkar med föreningar som har
motsvarande inriktning.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman 		 Lennart Nilsson
SJK medlem 630
SJK medlem 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen anser att det är olämpligt att i föreningens ändamålsparagraf ta in detaljerade bestämmelser om utformningen av digitala kanaler. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

2

		

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 2

Motivering till motionen:
Under de senaste åren har det blivit tydligt att styrelsen har vidtagit drastiska förändringar
av bokutgivningen och i strid med stadgarna har sökt undanröja behandling av motioner och
därmed medlemmarnas absoluta rätt att påverka föreningens inriktning. Det måste nu därför
förtydligas att styrelsen endast leder den löpande verksamheten inom stadgarnas ramar och
att till exempel så genomgripande förändringar av tidningen Tågs utgivning som nu diskuteras
först underställs ett årsmöte.
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Nuvarande lydelse:
§ 2 Beslutande organ. Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstämman. Styrelsen leder verksamheten. Föreningens ordförande är samtidigt ordförande i styrelsen.
Ny lydelse:
§ 2 Beslutande organ. Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstämman. Verksamheten leds av styrelsen som även skall förvalta föreningens angelägenheter enligt stadgarna. Föreningens ordförande är samtidigt ordförande i styrelsen. Väsentliga förändringar av
verksamheten skall beslutas av föreningsstämma.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman 		 Lennart Nilsson
Medlem nr 630		 Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen delar inte motionärernas åsikter vad gäller bokutgivning och påstådda försök att undanröja medlemmarnas demokratiska rättigheter. Styrelsen vill även dementera påståendet att
det skulle pågå diskussioner om förändringen av tidskriften Tåg. Trots detta anser styrelsen att
den föreslagna förändringen av texten i § 2 är bra. Styrelsen förslår att motionen bifalles.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 6

Motivering till motionen:
Vår medlemstidskrift Tåg har under en längre tid inte använts för en tillfredsställande information i föreningsfrågor. Medlemmarna har heller inte tillåtits använda tidskriften för debatt.
Det är viktigt att medlemmarna känner delaktighet i SJK och kan ta del av årsmötesprotokollet
på ett enkelt sätt. Föreningsinformation måste därför säkras genom stadgarna.
Nuvarande lydelse:
§ 6 Protokoll. Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid styrelsesammanträde.
Ny lydelse:
§ 6 Protokoll. Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid styrelsesammanträde.
Protokoll från föreningsstämma skall efter justering publiceras på SJK hemsida och
distribueras skriftligen till medlemmarna.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman		 Lennart Nilsson
Medlem nr 630		 Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen delar inte motionärernas uppfattning om informationen i Tåg. Vidare vill styrelsen
dementera påståendet att Tåg inte skulle vara öppen för debattinlägg från medlemmarna.
Däremot instämmer styrelsen i att protokoll från föreningsstämman bör delges alla medlemmar, men det är tillräckligt att det publiceras på hemsidan. Den föreslagna stadgekommittén
får senare föreslå en exakt formulering. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 12

Motivering till motionen:
Det är viktigt att alla medlemmar får tillgång till årsmöteshandlingarna i tid före årsmötet
liksom årsredovisning för SJK Service AB då detta är en central del av SJK verksamhet och
detta kan bli ett ämne för föreningsstämman. Detta har de senaste åren grovt åsidosatts av
styrelsen. Skulle tidningen Tåg bli försenad är det ändå viktigt att handlingarna kommer till
medlemmarnas kännedom varför försändelse med post då måste tillgripas.
Nuvarande lydelse:
§ 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, ärenden
som styrelsen överlämnar till stämman och valberedningens förslag skall delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.
Ny lydelse:
§ 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 publiceras på föreningens hemsida samt delges medlemmarna skriftligen
senast 15 dagar före stämman.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman
Lennart Nilsson
Medlem nr 630
Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen delar inte motionärernas åsikter om brister i hur information har delgivits medlemmarna inför tidigare föreningsstämmor. Resultatet för SJK Service AB redovisas tillsammans med föreningens räkenskaper i årsredovisningen. Styrelsen tycker att det är tillräckligt att informationen till föreningsstämman publiceras på hemsidan, bland annat innebär det extra kostnader att sända den med Tåg, i synnerhet om den skall plastas in. Den
föreslagna stadgekommittén får senare se över vilken tidsgräns som bör gälla och föreslå en
exakt formulering av paragrafen. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 13

Motivering till motionen:
Eftersom det inte finns någon medlemsförteckning, som är tillgänglig för medlemmarna, är
det näst intill omöjligt att få ihop 200 medlemmar om ett akut behov av att inkalla en extra
föreningsstämma skulle uppstå. Den möjligheten måste säkerställas genom en radikal sänkning av minimiantalet till 50.
Nuvarande lydelse:
§ 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.
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Ny lydelse:
§13 Extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 50 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 på extra föreningsstämma.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman
Lennart Nilsson
Medlem nr 630
Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen instämmer i motionärernas förslag och föreslår att motionen bifalles.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 14

Motivering till motionen:
Vid föreningsstämman i Vänersborg 2019 visade det sig att styrelsen inte hade tillgång till vare
sig föreningsstadgarna eller röstlängd i form av medlemsregister. Medlemskort krävs inte
heller för deltagande trots att till exempel samtidiga researrangemang inte kräver medlemskap.
Ett förtydligande av nuvarande regler för stämman är därför helt nödvändiga för att säkerställa
föreningsdemokratin.
Nuvarande lydelse:
§ 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 om ej annat stadgats. 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.
Ny lydelse:
§ 14 Rösträtt vid föreningsstämma.
Endast närvarande medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Medlemskap ska kunna
kontrolleras vid stämman. Omröstning sker öppet, om inte annat bestäms. Val skall ske med
slutna sedlar, om någon begär det. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats.
Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman
Lennart Nilsson
Medlem nr 630
Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen instämmer i motionärernas förslag och föreslår att motionen bifalles.
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR SJK, § 16

Motivering till motionen:
Nuvarande stadgar tillåter stadgeändring på endast en föreningsstämma. Detta kan innebära att
ett fåtal personer skulle kunna ta kontroll över föreningen och Tidningen Tåg genom en stadgeändring på ett enda glest besökt årsmöte. Därav är kravet på det normala förfarandet med två
föreningsstämmor nödvändigt att införa.
Nuvarande lydelse:
§ 16 Stadgeändring Ändring av stadgarna sker genom beslut av ordinarie föreningsstämma,
varvid stöd fordras av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Förslag från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10
dagar före stämman.
Ny lydelse:
§ 16 Stadgeändring, Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med enkel majoritet
av två på varandra hållna föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum, varav minst
en ordinarie. Motion från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1
mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande publiceras på föreningens hemsida samt delges
medlemmarna skriftligen senast 15 dagar före stämman.
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman
Lennart Nilsson
Medlem nr 630
Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen instämmer i motionärernas förslag och föreslår att motionen bifalles.
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FÖRSLAG TILL NY PARAGRAF I SJK:S STADGAR

Motivering till motionen:
Föreningens medlemsavgifter går huvudsakligen till för att ge ut medlemstidskriften Tåg, hålla
medlemsregister med mera. Detta arbete sker genom ett av SJK ägt aktiebolag med separat styrelse och egen redovisning, men medlemmarna i SJK har hittills inte haft några större möjligheter att direkt syna den verksamheten eftersom bolagets existens inte berörs i SJK stadgar.
Det måste därför stadgas att bolagets verksamhet skall redovisas på årsstämman tillsammans
med SJK:s bokslut och redovisning:
Lydelse:
Delar av föreningens verksamhet kan bedrivas i ett helägt bolag. Styrelsen skall styra bolagets
verksamhet, bland annat genom att utfärda ägardirektiv och att utse delegater till bolagsstämma. Bolagets årsredovisning ska inkluderas i det material som delges föreningens
medlemmar inför ordinarie föreningsstämma.”
Göteborg den 23 februari 2021
Bengt Boman
Lennart Nilsson
Medlem nr 630
Medlem nr 685
Styrelsens yttrande:
Styrelsen instämmer i motionärernas förslag och föreslår att motionen bifalles.
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FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV STADGEKOMMITTÉ

Motivering till motionen:
Dengt Boman och Lennart Nilsson har lämnat sju motioner med förslag på stadgeändringar
till föreningsstämman 2021. Eftersom dessa förslag innebär ganska omfattande ändringar av
nuvarande stadgar tycker jag det är lika bra att ta ett helhetsgrepp på stadgarna med en grundlig genomgång av dessa. Samtidigt kan det vara bra att i reviderade stadgar klargöra vad som
gäller vid digitala möten och vid situationer när t ex föreningsstämman måste ställas in.
Jag föreslår därför att föreningsstämman 2021 beslutar:
att tillsätta en stadgekommitté som går igenom nuvarande stadgar och föreslår lämpliga ändringar
att stadgekommittén ska vara färdig med sitt arbete senast 1 oktober 2021
att i stadgekommittén ska ingå Bengt Boman och Lennart Nilsson (om de inte vill istället två
medlemmar. som inte sitter i styrelsen) samt två ledamöter från SJK styrelse.
att stadgekommitténs förslag skickas ut till medlemmarna som bilaga med tidskriften Tåg senast november 2021 för genomläsning och reflektion samt möjlighet att ge synpunkter.
att en extra föreningsstämma hålls under februari 2022 då de reviderade stadgarna antas en
första gång att på ordinarie föreningsstämma 2022 de reviderade stadgarna antas en andra
gång och ersätter de nuvarande.
Åkersberga den 31 januari 2021
Sven Stahre
Medlem 1699
Styrelsens yttrande:
SJK:s stadgar är i många delar oförändrade sedan föreningen bildades 1958, även om det gjorts
en del justeringar under årens lopp. Det finns skäl att göra en genomgripande översyn av stadgarna utöver de förslag som finns i motionerna till årets föreningsstämma. Styrelse föreslår
därför att motionen bifalles.
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FÖRSLAG ANGÅENDE TIDSKRIFTEN TÅG

Motivering till motionen:
Vår tidskrift håller en mycket hög kvalitet och har en i det närmaste perfekt fördelning mellan
historia och nutid. Den täcker in järnvägens historia, dess nutida tillvaro och planer och förväntningar rörande dess framtid. Detta utan att försöka göra sken av att vara en branschtidning. Samma sak kan konstateras gälla språkdräkt, bildmaterial och layout. Personligen ser jag
det som viktigt att produktionen behålls inom föreningen och vårt förlag.
Liksom i andra sammanhang finns det ett ”men”, så ock här. En omdisponering behöver göras.
En tidnings ägare eller ägarföretag skriver aldrig ledaren. Det görs av chefredaktören eller av
honom/henne utsedd ledarskribent. Därur levereras tidningens syn på sådant som tidningen
kan antas ha en åsikt om. Hos oss skriver tidningsägarrepresentanten ledaren. Inte chefredaktören.
Undertecknad yrkar att ordningen ändras till att chefredaktören eller av denne utsedd skribent
skriver ledaren.
Undertecknad yrkar, som en följd av det ovan sagda, att tidningens ägarrepresentation (vanligtvis ordföranden) förses med en egen satsyta för föreningsinformation, framtidsplaner eller
kåserande berättelse eller vad det nu kan vara. Här kan även sekreterare och kassör formulera
sig kring sina specialgebit. Eller annat.
Esilstuna den 20 februari 2021
Jan I Arvhult
Medlem 5620
Styrelsens yttrande:
Tidskriften Tåg är helt politiskt obunden och ska inte innehålla någon ledare. Det begreppet är
också borttaget från och med i år. Det är alltid chefredaktören som beslutar om vad som skrivs
i tidskriften, men detta görs givetvis i samråd med ansvarige utgivaren och föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter. De förslag till texter som motionären föreslår finns redan i
olika former i tidskriften. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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FÖRSLAG ANGÅEDE PROTOKOLLSKRIVNING

Motivering till motionen:
Protokollen är även i en förening som vår viktiga dokument. Förutom historiebeskrivande har
de en mycket stark och betydelsefull juridisk status. Det kräver en språklig stabilitet där besluten, objekten för dessa och uppdragsverkställande personer anges med nödvändig exakthet.
Sedan en tid har man i protokollen börjat använda sig av ledamöternas förnamn i protokolltexten. Det blir otydligt. Om hälften av ledamöterna heter Kalle riskerar framtida bläddrare att
konstatera att denne Kalle har osedvanligt mycket att göra. Eller är en arbetsmyra av sällan
skådat slag.
Värre är att protokollen kan ge intryck av att styrelsen är en högst sluten umgängeskrets, något av en familj. Vilket den inte är. Detta uppstod även för ca 25 år sedan. En motion ledde till
återgång till reguljär ordning. Kalle mfl fick efternamn igen. Jag yrkar att för- och efternamn
används i protokollen.
Sedan ett förslag. Jag har tidigare sett att man under en period använt ett littereringssystem i
protokollen som refererar till årtal-möte-dagordningspunkt. Man kunde tro att en kommunalpolitiker hamnat på SJK sekreterarstol. Det är väldigt praktiskt. Jag yrkar inte på att man ska
göra så. Bara föreslår det.
Esilstuna den 20 februari 2021
Jan I Arvhult
Medlem 5620
Styrelsens yttrande:
SJK:s protokoll innehåller alltid en närvarolista, där alla deltagare nämns med fullständiga föroch efternamn. I den löpande texten refereras deltagarna bara med förnamn. Om två deltagare
råkar ha samma eller likartade förnamn så lägger man åtminstone till första bokstaven i efternamnet, till exempel Niclas H respektive Niklas B. Det finns alltså ingen risk för missförstånd
om vem som avses. Denna rutin gör också protokollen både mer lättskrivna och lättlästa.
Styrelsen föreslår att motion avslås.

MEDLEMSAVGIFTER 2022
För att kunna fortsätta ge en riktigt bra rabatt till ungdomar i gymnasieåldern (och lägre)
föreslår styrelsen att åldersgränsen för ungdomar sänks från 25 år till 18 år, med oförändrade
belopp på avgifterna.
Medlemsavgifterna för år 2022 blir alltså:
495 kronor för medlemmar inom Sverige, över 18 år.
250 kronor för ungdomar inom Sverige, under 18 år.
650 kronor för medlemmar med adress utanför Sverige, över 18 år.
325 kronor för ungdomar med adress utanför Sverige, under 18 år.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL
SJK ÅRSMÖTE 2021
SJK valberedning har härmed nöjet att avge sitt förslag till föreningsstyrelse och revisorer till
årsmötet 2021. I år har vi dessutom tagit höjd för COVID-19-pandemin och dess konsekvenser
och även föreslagit kandidater för handläggning av årsmötet samt förslag till valberedning.
Enligt SJK stadgar väljs alla styrelsemedlemmar, förutom ordförande, på 2 år med växelvis
avgång. Det normala är alltså att halva antalet ledamöter väljs på varje föreningsstämma.
Då vi inte kunde genomföra någon föreningsstämma 2020 kunde vi inte heller göra några val.
I och med det sattes den löpande rutinen med växelvis avgång ur spel.
Valberedningen anser att det är viktigt att samtliga medlemmar i den kommande styrelsen
väljs på årets föreningsstämma, det vill säga ingen styrelsemedlem sitter kvar på en mandattid från tidigare styrelseval. För att ånyo uppnå effekten med växelvis avgång föreslår därför
valberedningen att vi på årets föreningsstämma väljer fyra ledamöter för en tid av 2 år och fyra
ledamöter för en tid av 1 år som fyllnadsval.
För att uppnå fördelningen på åtta ledamöter plus en ordförande utökas styrelsen med
ytterligare en ledamot.
Stockholm den 5 april 2021
SJK Valberedning
Bengt Schelin
sammankallande
Post

Ove Norsten

Mandattid

Namnförslag

Hemort

Typ av val

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Johan Östlund
Ulf Broman
Niklas Bygdestam
Gunnar Ekeving
Jan Ericson
Ingemar Eriksson
Pelle Molin
Lars-Erik Torstenson
Mattias Väversund

Lund
Stockholm
Uppsala
Stockholm
Falkenberg
Norrköping
Saltsjö-Boo
Stockholm
Bromma

Nyval
Omval
Fyllnadsval
Nyval
Fyllnadsval
Fyllnadsval
Fyllnadsval
Omval
Nyval

Revisor
Revisor
Revisorssuppl.

1 år
1 år
1 år

Peter Alsén
Per Krogh
Jan Bengtsson

Jönköping
Karlstad
Stockholm

Omval
Omval
Omval

Valberedning
Valberedning
Valberedning

1 år
1 år
1 år

Bengt Schelin (sam.kall) Stockholm
Ove Norsten
Stockholm
Erik Trulsson
Göteborg

Omval
Omval
Nyval

SJK ÅRSMÖTE, FÖRSLAG KANDIDATER
Mötesordförande: Gunnar Melin
Mötessekreterare: Lars-Erik Torstenson

Justeringsman/rösträknare: Anders Svensson
Justeringsman/rösträknare: Anders Wettemark
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