
Protokoll frin SJRk Arsstdmma
Torsdagen 16 september 2006.
Platsr Birka Paradise

1. Stiimmans dppnande
. Robert Hallin 6ppmr mitlet

2. Parentation

3. Val av miitesordldrande och sekreterare fiir stiimmatr
. Robert Hallin valdes till ordftirande och UlfJohansson till orotokollldrar€

4. Val av justeringsmin
. Kalle Jonhem och Sonny Nilsson valdes till justeringsmzin

5. Fastiillande av riistliingd och dagordning
. Riistlengden och dagordningen godkiinndes

6. Friga om stimmans behiiriga utlysrnde
o Stzimman befanns behitrigt urlyst

7. Verksamhetsberiittelse
. Ve*samhetsberanelsen godkanndes (hiir var d€t negot tilliigg fran Ingvar som jag har

missat)

8, Genomging av Ekonomisk berittelse.
. Leif Wester gick igenom Iiirvaltningsberiittelsen ltir det gengna 4rc1 som diirefter

godkiinndes av st?inman.

9. Genomging av Revisionsberittelse
. Diir den viktigaste punkten var hurvida underhallning p6 irsmdtena skall betalas. Det

beslutades att styrelsen skall ftilja de regler som giiller.

10. Ansvarsfrihet av Styrelseledamiiter
. Styrelsen beviljades ansva$frihet av en enhiillig st?imma.

I l. Bebandling &v itrkomtra motioner.
. Inga motioner hade inkommir

12. Arsavgiften
. Stiimman beslutad€ att bibehalla gzillaode itsavgift liir liireningen.

13. Val av nya styrel$eledaudter, suppleatrter och revisor
. Till ny styrclse valdes:

o Tibbe Vegstt, Ordftirande pi I 6r
o Egon Olsson, Seketerare pA I ar
o Leifwester, Skattm:istare pA Livstid
o cerd Lundstrdm, ordinarie ledamot pA I 6r
o ???, ordinarie ledamot pi I 6r

. Som rcvisoier valdes:
o Per Ame Allersten, revisor p6 I 6r
o Bertil Lindberg, revisor pd I 6r



14, Val av firmatecknare
r Ordftirande och Skattmastare var ftir sis

15. Ovriga frigor:
o Medlemslistan och deltagar listan skall uppdateras efter mdtet.
o Pi dnskemil v sonny giir samtliga deltagare en piesentation av sig sjiilv med namn och

bosladsort.
. Ett offeciellt tack till Palle och SJ ldr ffdlpen med de uppskattade dgbiljetlema.
. H?ilsningar frAn Ake Owetz och Carl-OlofMossberg framftirdes.
. Den nya logolypen godkiinndes som ny officiell logotype ldr ldreningen

16. Ndsta .&rsmdte:
. Platsen beslutas av den nya styrelsen.
. Fiirslag att niista arsmdle bor halhs i Stockholmstrakten.
. Evertuella fiibiljetter biir vara klara innan plats fbr elsmdtet be$Arnms.

Fdrhandlingar om fribiljettema dverletes till den nya stlrelsen

17. Mdtet avslutade$
o Ordldrande ftlrklarade miitet avslutat klockan 19.00
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