Svenska Järnvägsklubben
Protokoll från Svenska Järnvägsklubbens föreningsstämma i
Eskilstuna den 7 maj 2022 kl 15.00
Närvarande: 38 personer
1 Stämmans öppnande.
SJK:s ordförande Johan Östlund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Till mötesordförande valdes Lars Foberg.
Till mötessekreterare valdes Ulf Broman.
3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Torgny Lindvall och Lennart Olsen
4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Kallelse fanns i Tåg nummer 1, som sändes ut i slutet februari. Det konstaterades att
stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Föredragning av årsredovisningen för föregående år.
Lars-Erik Torstenson föredrog årsredovisningen för 2021.
6 Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
Revisorn Per Krogh föredrog revisionsberättelsen som bl.a. föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.
7 Beslut om fastställande av balansräkning
Balansräkningen fastställdes, inklusive bokslutsdispositionen.
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.
9 Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman.
Styrelsen hade inte överlämnat några ärenden till stämman.
10 Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt.
Ingen ny motion hade väckts.
Lars-Erik Torstenson rapporterade från stadgekommittén, utsedd enligt motion 9 år
2021, att ett första betänkande för att få in synpunkter skall sändas ut med
kommande nummer av Tåg, samt besvarade några frågor om arbetet.

11 Val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
Föreningsordförande och styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
o Ordförande (1 år) Johan Östlund – omval
o Ledamot (2 år) Hans Johansson - nyval
o Ledamot (2 år) Niklas Bygdestam - omval
o Ledamot (1 år) Pelle Molin - fyllnadsval
o Ledamot (2 år) Jan Ericson - omval
o Ledamot (2 år) Ingemar Eriksson - omval
Ulf Broman, Gunnar Ekeving och Lars-Erik Torstenson är redan valda och har ett år
kvar.
12 Val av revisorer jämte suppleant.
Revisorer och suppleant valdes enligt valberedningens förslag:
o Revisor (1 år) Per Krogh - omval
o Revisor (1 år) Peter Alsén - omval
o Revisorssuppleant (1 år) Jan Bengtsson – omval
13 Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
Valberedning valdes enligt valberedningens förslag:
o Sammankallande Bengt Schelin - omval
o Ledamot Ove Norsten - omval
o Ledamot Peter Gibson – nyval
14 Beslut om nästa års medlemsavgift.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om oförändrade belopp för
medlemsavgifterna och oförändrad åldersgräns.
Medlemsavgifterna för 2023 blir alltså
o 495 kronor för medlemmar inom Sverige, över l8 år.
o 250 kronor för ungdomar inom Sverige, till och med 18 år.
Styrelsen meddelade att tillägget för medlemmar med adress utanför Sverige
kommer höjas med 100 kr p.g.a. de höga portokostnaderna.
15 Övriga frågor.
Styrelsen informerade att den under året, efter förra årets stadgeändring, hade
utfärdat ett ägardirektiv till bolaget SJK Service AB, som lyder:
"SJK Service AB skall vara ett medel för att vid varje tidpunkt stödja föreningen SJK:s
gällande verksamhet och mål. Bolaget skall hantera de delar av föreningens
verksamhet som bättre sköts av ett aktiebolag."
Johan Östlund avtackade de ledamöter, Niclas Härenstam och Mattias Jansson, som
avgick vid stämman 2021 och Mattias Väversund som avgick vid denna stämma.
16 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.
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