
Rapport frAn ordfiirande verksamhetsAret 2OO8-2OO9

Denna verkamhetsberettelse er gjotd f'r aft pA ett veftigl sAft komma ikapp en haftande
kalender. Vi inom SJRk fdr eft rdkenskapsAr som kalendedL men gellande vera ersmiiten
ligger de inte i paitet.
Styrelsen fdreslog vid eft tidigl skede aft ersnbtet sku e hA as i bdrjan av eret f1r aft underlefta
ersredovisning, peminna om medlemsavgiften samt trdtras lite oftare.

Under verksamhetseret har avgeende styrelsen sammankommit I genger. Styrelsens Nimera
mel hat varit att uppmuntn kollegor och kamrcter att trAftas och upphfthe a kontak ned
kammter runt on i Sverige,

De flesta aktiviteter har larekomnit i Stockholm regionen genom foretagsamma kamntet som
tagit eget initiativet fijr olika Pubtrdffar och sammankomsteL TWAr har vi inte feft in uppgifter
om liknande ah,tiviteter i resten av landel

Genom eft idogl ahete av Tibbe Vegsd kan vi gledjas et vAr hemsida www.SJRk.se som han
dag och naft fmmskalfat sk velser, fotognlier och matedal som herhor sig till den gAngna
tiden inom SJR. Vi ovriga medlemmar er urusla pe a genomsdka vAn arkiv fU aft hjelpa
honom. HAr beh'vs vi a afdr aft helh hemsidan levande och intressant. lngvar Fogelbery dr
eft prcldexempel pA hur vi b1r agera. Jag hoppa9 vi alla kan hjelpa Tibbe i hans jobb med nytt
mate al, och ar seker pe aft vi kan g6ra hemsidan mer intrcssant pA det viset.

Styrelsen under 200&2009 har haft ett givande samarbete fdr aft uppretthelh SJRk enligt det
som stadgama fdreskrivet. Vi har tillsannans beslutat fottsefta defta iobb pe det s4tt vi a a
kan bidraga. F att fe SJRk att blomstra och van den kamratfdrening den menad till,
behdvs kamrater och kamratanda. Vi har feft uppmuntrande brev och samtal fren flera he f6r
vAr a4iva insats och ber nu er alla aft bidra med erdel. Med eren vill man Uipemind om den
utmArda ledande bnnschorganisation SJR var och der vi fick uppleva alla de roliga stunder vi
nu kan diskutera. Att vara med i en stytelse Ar inte ti rAckligt. Vi alla medlemmar beh,vs f6l
f'rcningens bevarcnde.

SJRk $et pe en bn och seker grund bAde gAllande medlemmar och ekonomisk och vi ser
fram emot flen spAnnande och givande tftiffar den netmaste tiden. Kanske ett Arsmdte i
januai.
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