
Protokoll frin SJRk irsmiite 8 september 2007
ombord pA Viking Lines Cinderella

lnledningsvis halsadc Bjdm Hogler dlla medlemmar samt Katarina Kneck
fran Viking t-ine valkomna. lnnan mdtet h6ll Katarina en intressant informalion
om Viking Line.

I . Bjtim Hogler tippnade mdtet med att Ater halsa alla neNarande velkomna till aNmdtet.
2 . Bjiim ledde en tysl minut liir att hedra bongingna medlemmar
sedan liina arsmiitet.
3 . Dagordningen liksom rijstlangden faslstiilldes.
Till rdstliingdskontrollanter utsdgs Leif Wesler samt Ingvar Fogelberg. Under punkten
anmiildes inga frAgor till behandling under punkt 20.
4. Till ordftirande ftir mdtet valdes Bertil Lindberg
5. l ill sekreterare ftir mdtet valdes Gerd LundstrOm
6 . I-illjusteringsman ftir ersmittesprotokollet valdes Leif Wester samr lngvar Fogelberg
7. Styrelsens verksamhetsberAttelse ftir 2006 godk?indes.
8. Den ekonomiska berattelsen ftir 2006 liiredrogs av Leif Wester. Godkiindes
9. Revisoremas beriittelse liistes upp av Per-Ame Allensten. Godkiindes.
10. Styrelsen ltir verksamhelsAret 2006 beviljades ansvarsfrihet.
I l. Inga motioner hade inkommit.
12. Till ordftirande ftir ett ar valdes Chrisler Andersson.
13. l-ill sekrcterare ftir ett ar valdes Karin I-indevall.
14. Till kassdr/medlemssekreterare liir tve ar omvaldes Leif Wester.
15. Som ledamdter i styrelsen fttr eft ar valdes Fr.ed Wahlsredt och Tibbe Vegsii.
16. Till revisorer liir ett ar omvaldes Per-Arnc Allensren och Benit Lindberg.
17. fill fimlatecknare var liir sig. utsegs Christer Andersson och Leif Wester.
i8. Det iJverlats at kommande styrelse att besluta om tid och plats fiir nasta arsmdte.
19. Det faststalldes att 6rsavgiften ftir 2008 blir olitrZindrat 100 kronor.
20. Ovriga frigor
- Det har under aret inkommit li,rslag fr6n medlemnar om aft ltreningen ska
skicka blombuken till avlidna medlemmar. St]'relsen refererade till beslut under ett
tidigarc arsnriite och rekommenderade avslag pga sverigheten att i tid ld k?innedom om vilka
som gan bort och dArmed riskera att missa nigon. Styrelsens ldrslag godkiindes.
- Det fiireslogs att vi skulle tiinda eft ljus ftir att fitrhdja $amningen vid
den tysta minuten som halls under mdtet ftif att hedra de under iret bortgAngna
medlemmama.
- M6tet uttryckte sin tacksanrhet till SJ AB frir bidrag med anslutningsbiljefter till ersmdret. t'iir
att visa uppskattning fitr de biljefter vi erhallit litreslogs art vi ska tacka SJ AB:s reprcsenrant
med en blomma.
- Stort beriim och tack utdelades till Tibbe Vegs6 ftir att han estadkommit SJRk:s hemsida samt
hans pigiende underhalls- och uppdate ngsarbete med densamma.
- Stort lack riktades till Leif Wester liir allt administratit arbete han lagger ner ltir SJRk.
- Nya styrelsen liireslogs prioritera medlemsvzirvning.

De pubkvallar i Stockholm, sorn sporadiskt arrangeras och ?ir iippna ftjr
samtliga fd SJR-an$allda. kommer framledes att lanseras som SJRk evenemaoe.
I samband med detta sprider vi information om SJRk i hopp om att knya upp nya medlemmar,
Som )tterligare ett led i var stravan att utdka medlemsantalet beslutades att skilia

medlemsavgiften lrin anmiilningsavgi Ren till ersmdtet.
I anslutning till att enjulhtilsning skickas till medlemmama, bifogas inbetalningskort liir

2008.



- Fdr aft siinka fiireningens porlokosrnader beslutades att kommunikation med
medlemmar skdts via e-post. De medlemmar som saknar e-post fer ftditionell
post.
- Som medlemsftirm&n fdreslogs e-postadresser i domanen sjrk.se automatiskt lankade till egna
e-postadresser (fiimamn.eft emamn@sjrk.se)
- Det inkom ftirslag om att gdra utrymme liir an lagga in rcseskildringar pe
SJRk hemsida.

21. Motet avslutades med att ordfdranden pa mdtets vAgnar riktade ett sarskilt tack till Paul
t,indblom ldr SJRk:s bibehiilna relationer med SJ AB genom honom
samt Pauls insatser liir att ordna anslutningsbiljefter till mitter. Ordftirandqr tackade
ocksa den avgaende stlrelsen fiir ett utmarkt arbete under eret och onskade den
tilltddande styrelsen Lycka Till.

Medlemsfdneckning samt CD-skiva med foton fr6n ldregaende Ars uAffutdelades.

Vid prolokollet
Cerd I.undstriim


