
SJRK

Verksam hetsbesfittelse 20{ 0

Medlemmar
Antalet me.dlemmar vid Srets biirjan 20 I 0-0 I -01 var 200, antalet medlemmar vid irets slut 201 0' I 2-

3 I var I g8. Varav I 00 kvinnor 98 m?in. Ijnder fl.tet har I I medlemmar tillkommit och 13 gfltt ur

frreningen.

l6? medlemmar har betalt avgiften under innevarande 8r 3l har inte betalt. Strykningar av

. 
- 

medlemmar gdrs i btirjan av 201 l-

Styrelsen
'-- Styrelsen har under verksamhetsiret bestitt av:

. Siv Edenrud ordftirande
Leif Wester kasstir
S ven-Ake Holmberg sekreterare
Erik Svensson vice ordfrtande
Carina Ek ledamot
Eva Norberg Ledamot

$tyrelsemOten
D6i styrelsen bestir av medlernmar frin olika delar av landet har endast tvi ffsiska styrelsemiiten
helli* under iret. palle ordnade tigbiljetter frin SJ till ett miite i Stockholm i januari dfl styrelsen
lade upp planerna filr vsrksarnhetsiret. Ett m6te hdlls iiven pfl hotel Uppsala ftire 6rsm0tet.
D?irutiiver har ett hundratal mail s?ints och massor av telefonsamtal ringts.

-- Verksamhet
Den I 1 september hiills den Srlig trfiffen med firsm0te i Uppsala pi Hotel Uppsala. Palle ordnade
tigbiljetterna frAn SJ som vanligt. tngvar Andersson, Ronald Eriksson och G6ran Larsson deltog i
ftiiberedelserna tillsammans med styrelsen. 5l medlemmar sl6tupp, varav 38 sov 6ver. Under

- 
dagen giordes ?iven ett besSk pfl Linndmuseet i Linnitr?idgirden. Diir togs 6ven irets gruppfoto av

- v&regenfotograflngvarFogelberg.

Lokal verksamhet
Tibbe Vegsti, Robban Hallin och Torvald Stenudd har inbjudit SJRk* medlemmar som befirnnit sig
i Stockholm till Pub-aftnar.

lnformation
Tre utskick till medlemmama har giorts, julbrev (gick ut 2009), inbjudan och info till irstr8ffen.
Information har 6ven lagts ut p& fiireningens hemsida, sjrk"se.



Pd webben
V&r webbmaster, Tibbe, har som vanligt varit flitig och giort ettiattefint jobb med hemsidan som

nu har minga sidor med bl.a massor av bilder. Han har bildat en Facebookgrupp ocksf;"

$krivelser
Fdreningen siinder gratulationskort till alla medlemmar som ffller jtimna ir'

Till hrsmiitet 2010 inkom ett brev med en hiilsning till m0tet fr&n Ingvar Andersson. Tyvlin kom det
pi awtigar och blev inte upplfist pA sj6lva miitet, men tack Ingvar.

Gruppfotot frfrn Linndmuseet sFindes ut till alla som var med pi tr8ffen i Uppsala.

Slutord frin ordf6rande
Jag vill slutligen tacka alla som deltagit, jobbat och lagt ner sin tid pn a$ g6ra det trevligt ftir sina

kamrater i SJRk under iret.

Det iir helt fantastiskt att vi dr s& minga frin SJR tiden som tycker att det ?h trevligt att h6lla

kontakten och triiffas;. Var ging jag ber?ittar fiir utomstiende, om v$r flirening, blir de lika

avundsjuka 6ver att vi fortiarand" hut si fin sammanhillning. Aven om vi inte uiiffas si ofta iir det
pevligrau veta atr det alltid finns nfigon fren {9n gamla tiden an ringa till eller pfl annat sdtt ta

kontakt med om jag skulle vilja eller behdva. Annu tillkommer kamrater som vill vara med. Det iir
jiitteroligt, med Anke p& att ingen av oss blir yngre. Men gamla blir vi aldrig, bara utanpi--.---.
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