Protokoll från Svenska Järnvägsklubbens föreningsstäm ma 2021
Stämman genomfördes helt och hållet med poströstning, som avslutades
22 maj2021.
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maj 2021, och röstema räknades

Det hade sänts in totalt 317 giltiga röster, varav 262 med brev och 55 med e-post. 6 röster förklarades

ogiltiga.
Denna foreningsstämma202l var ordinarie föreningsstämma vären 2021 men innehåller alla ärenden som
kvarstår från den foreningsstämma som pga coronapandemin inte kunde hållas i maj 2020.
$1. Stämmans öppnande.
Lars-Erik Torstenson forklarade stämman öppnad.

ftir stämman.
Genom poströstning valdes Gunnar Melin till ordförande med röstetalen 309 JA, I NEJ, 7 BLANKA.
Genom poströstning valdes Lars-Erik Torstenson till sekreterare med röstetalen 302 JA,3 NEJ, 12
BLANKA.
$2. Val av ordftirande och sekreterare

$3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Genom poströstning valdes Anders Svensson och Anders Wettemark tilljusteringsmän,

tillika rösträknare,

med röstetalen 310 JA, 0 NEJ, 7 BLANKA.
$4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Kallelse hade gått ut med Tåg nummer 212021 i slutet av mars.
Genom poströstning konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad med röstetalen
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l0 JA, 0

NEJ, 7 BLANKA.
$5. Föredragning av årsredovisningen ftir fiiregående år.
$5a. För verksamhetsåret 2019.
Årsredovisningen hade publicerats på hemsidan och sänts ut med Tåg nummer 312021.
$5b. För verlrsamhetsåret 2020.

Årsredovisningen hade publicerats på hemsidan och sänts ut med Tåg nummer 312021.
$6. Föredragning av revisorernas berättelse
$6a. För verksamhetsåret 2019.

ftir samma tid.

Revisorernas berättelse hade publicerats på hemsidan och sänts ut med Tåg nummer 312021.
S6b. Far verksamhetsåret 2020.
Revisorernas berättelse hade publicerats på hemsidan och sänts ut med Tåg nummer 312021.
$7. Beslut om faststäliande av balansräkning.
!7 a. För verksamhetsåret 20 I 9.
Genom poströstning beslöts att fastställa balansräkningen med röstetalen 305 JA, 0 NEJ, 12 BLANKA.
$7b. F0r verksamhetsåret 2020.
Genom poströstning beslöts att fastställa balansräkningen med röstetalen 306 JA, 0 NEJ,
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1l BLANKA.

$8. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
$Ba. För verksamhetsåret 2019.
Genom poströstning beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet med röstetalen 301 JA,2 NEJ, 14 BLANKA.
$8b. Fr;r verlrsamhetsåret 2020.
Genom poströstning beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet med röstetalen

30i JA, 0 NEJ, l6 BLANKA.

$9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman.
Styrelsen hade inte överlämnat några ärenden till stämman.
$10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt.
Det hade inkommit l1 motioner, och alla motioner inklusive styrelsens yttranden hade publicerats på
hemsidan och sänts ut med Tåg nummer 312021.

Motion nr I från Bengt Boman och Lennart Nilsson, Åndring av SJK stadgar S I.
Genom poströstning beslöts att avslå motionen med röstetalen 5 I BIFALL,254 AVSLAG, 12 BLANKA.
Motion nr 2 från Bengt Boman och Lennart Nilsson, Andring av SJK stadgar $ 2.
Genom poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen272 BIFALL, 35 AVSLAG, l0 BLANKA.
Den nya lydelsen av $2 blir:
$ 2 Beslutande organ. Högsta beslutande organ inom foreningen är floreningsstämman. Verksamheten leds
av styrelsen som även skall förvalta föreningens angelägenheter enligt stadgarna. Föreningens ordförande är
samtidigt ordförande i styrelsen. Väsentliga forändringar av verksamheten skall beslutas av
föreningsstämma.

Motion nr 3 från Bengt Boman och Lennart Nilsson, Andring av SJK stadgar $ 6.
Genom poströstning beslöts att avslå motionen med röstetalen 57 BIFALL, 241 AVSLAG, 13 BLANKA.
Motion nr l från Bengt Boman och Lennart Nilsson, Andring av SJK stadgar $ 12.
Genom poströstning beslöts att avslå motionen med röstetalen 63 BIFALL, 243 AVSLAG,
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BLANKA.

Motion nr 5 från Bengt Boman och Lennart Nilsson. Åndring av SJK stadgar $ 13.
Genonr poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen278 BIFALL, 31 AVSLAG, 8 BLANKA.
Den nya lydelsen av $13 blir:
$ 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 {tireningsstämma skall ske senast en månad före stämman och innehålla en redogörelse
for det eller de ärenden stämman skall behandla. Andra ärenden än de som angetts i kallelsen
får inte behandlas på extra foreningsstämma.
Motion nr 6 från Bengt Boman och Lennort Nilsson. Andring av SJK stadgar ! 11.
Genom poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen 288 BIFALL, 21 AVSLAG, 8 BLANKA.
Den nya lydelsen av $14 blir:
$ 14 Rösträtt vid foreningsstämma. 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 sedlaq om någon begär det. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats. Md
lika röstetal gäller den mening som stämmans ordlorande biträder. Vid val skiljer dock lotten.
Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet for styrelsen.
Motion nr 7 från Bengt Boman och Lennart Nilsson, Andring uv SJK stadgar $ 16.
Genom poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen292 BIFALL, 16 AVSLAG, 9 BLANKA.
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Den nya lydelsen av $ 16 blir:

$ 16 Stadgeändring. Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med enkel majoritet
av två på varandra hållna foreningsstärnmor med minst två månaders mellanrum, varav minst
en ordinarie. Motion från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den I
mars. Förslaget skalljämte styrelsens yttrande publiceras på foreningens hemsida samt delges
medlemmarna skriftligen senast 15 dagar före stämman.

Motion nr B från Bengt Boman och Lennart Nilsson, En ny paragraf om bolag.
Genom poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen294 BIFALL, 14 AVSLAG, 9 BLANKA.
Den nya paragrafen läggs mellan $5 och $6 och lydelsen blir:
$ 6 Bolag. Delar av föreningens verksamhet kan bedrivas i ett helägt bolag. Styrelsen skall styra bolagets
verksamhet, bland annat genom att utfiirda ägardirektiv och att utse delegater till bolagsstämma. Bolagets
årsredovisning ska inkluderas i det material som delges föreningens medlemmar inför ordinarie
flöreningsstämma.

Motionfrån Sven Stahre, Förslag om tillscittande av stadgekommittö.
Genom poströstning beslöts att bifalla motionen med röstetalen 300 BIFALL,

AVSLAG, 8 BLANKA, dvs:
att tillsätta en stadgekommittö som går igenom nuvarande stadgar och föreslår lämpliga ändringar
att stadgekommittdn ska vara fiirdig med sitt arbete senast 1 oktober 2021
att i stadgekommittdn 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 stadgekommittöns forslag skickas ut till medlemmarna som bilaga i tidningen TÅG senast november 2021
för genomläsning och reflektion samt möjlighet att ge synpunkter
att en extra foreningsstämma hålls under februari 2022 då de reviderade stadgarna antas en första gång
att på ordinarie foreningsstämma 2022 de reviderade stadgarna antas en andra gång och ersätter de
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nuvarande.

Motion nr I från Jan Arvhult, Tidningen Tåg.
Genom poströstning beslöts att avslå motionen med röstetalen 4l BIFALL,264 AVSLAG, l2 BLANKA.
Motion nr 2 från Jan Arvhult, Protokollskrivning.
Genom poströstning beslöts att avslå motionen med röstetalen 63 BIFALL, 241 AVSLAG,
$11. Val av ftireningsordftirande och övriga ledamöter

l3 BLANKA.

i styrelsen.

Genom poströstning valdes följande, enligt valberedningens förslag. För röstetal, se bilaga.

Med Srllnadsval avses här ledamöter som väljs på 1 år, for att uppnå effekten med växelvis avgång som
anges i stadgarna, men som kommit i otakt for att loreningsstämman 2020 sköts upp.

år) Johan Östlund - nyval
o Ledamot (2 år) Ulf Broman - omval
o Ledamot (2 år) Gunnar Ekeving - nyval
o Ledamot (2 år) Lars-Erik Torstenson - omval
o Ledamot (2 år) Mattias Väversund - nyval
o Ordforande (1

o Ledamot (1 år) Niklas Bygdestam

-

f,llnadsval
- flillnadsval
o Ledamot (1 år) Jan Ericson - $llnadsval
o Ledamot (1 år) Ingemar Eriksson - fl,llnadsval '
o Ledamot (1 år) Pelle Molin
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$12. Val av revisorer jämte suppleant.
Genom poströstning valdes foljande, enligt valberedningens örslag. För röstetal, se bilaga.

o Revisor (1 år) Per Krogh - omval
o Revisor (1 år) Peter Als6n - omval
o Revisorssuppleant (1 år) Jan Bengtsson

-

omval

$13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
Genom poströstning valdes följande, enligt valberedningens förslag. För röstetal, se bilaga
o Sammankallande Bengt Schelin - omval

o Ledamot Ove Norsten - omval
o Ledamot Erik Trulsson - nvval
$14. Beslut om nästa års medlemsavgift.
Genom poströstning beslöts om oforändrade belopp för medlemsavgifterna med röstetalen 306 JA, 5 NEJ, 6
BLANKA. Medlemsavgifterna for 2022 blir alltså
o
o
o
o

495
250
650
325

kronor
kronor
kronor
kronor

for
for
för
för

medlemmar inom Sverige, över l8 år.
ungdomar inom Sverige, till och med 18 år.
medlemmar med adress utanflör Sverige, över 18 år.
ungdomar med adress utanltir Sverige, till och med 18 år.

Genom poströstning beslöts om ändrad åldersgräns för ungdomsmedlemskap med röstetalen262 JA,41 NEJ,
14

BLANKA.

o Från och med 2022 gäller ungdomsmedlemskap for medlem

till

och med det år medlemmen

$15. Övriga frågor.
Frågor har kunnat ställas i forväg

inkommit på olika stadgefrågor

till styrelsen och har besvarats. Beslöts att överlämna
till den beslutade nya stadgekommittön.

ffller l8 år.

de synpunkter som

$16. Stämmans avslutande.
Gunnar Melin förklarade stämman avslutad.

Lars-Erik Torstenson tackade å den nyvalda styrelsens vägnar Gunnar Melin, Anders Svensson och Anders
Wettemark för en väl genomförd årsstämma.

J
Lars-Erik Torstensoq
Mötessekreterare

Mötesordftirande

Justeras

Anders Wettemark
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Bilaga med röstetal i personvalen

Ordförande
Johan Östlund 312 röster, vald.

Bengt Schelin 2 röster
Stlzrelseledamot på 2 år

Gunnar Ekeving 313 röster, vald
Ulf Broman 312 röster, vald

Lars-Erik Torstenson 312 röster, vald
Mattias Väversund 3 10 röster, vald
Erik Trulsson 2 röster
Bengt Boman I röst
Johan Östlund 1 röst
Stlzrelseledamot på 1 år

Ingemar Eriksson 313 röster, vald

Niklas Bygdestam 312 röster, vald
Jan Ericson 3 12 röster, vald
Pelle Molin 312 röster, vald
Mattias Väversund I röst
Revisorer
Per Krogh 308 röster, vald
Peter Alsdn 307 röster, vald
.Ian Bengtsson 1 röst

Revisorsuppleant
Jan Bengtsson 307 röster, vald
Peter Alsön 1 röst

Valberednine. sammankallande

Bengt Schelin 312 röster, vald
Valberedning" övrig lldamot
Ove Norsten3l2 röster, vald

Erik Trulsson 310 röster. vald
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