
Protokoll fört vid Seko Pendelklubbens Årsmöte 2012 

Fredagen den 24 februari 2012 kl. 13:30-17:00 

Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stora Hörsalen 

1. 1. Mötets öppnande – Åsa hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

 

 

2. 2. Parentation – En tyst minut hålls för våra avlidna medlemmar under 2011, Andrea Qvist och Gunnar 

Hedin. 

 

 

3. 3. Årsmötets behörighet – Årsmötet anser alla närvarande behöriga. 

 

 

4. 4. Val av presidium – Mötesordförande: Leif Eriksson, sekreterare: Daniel Johnzon, 4 st rösträknare: 

Mohammed Ashin, Manuel Jimenez, Ulf Holmén, Kicki Axelsson. 2 st justerare: Lars Gustavsson och 

Per Bengtsson. 

 

 

5. 5. Fastställande av dagordning – Dagordning gås igenom och fastställs av årsmötet. 

 

 

6. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse – se bilaga 1. Kommentar från en medlem att klubben måste satsa 

mer på ungdomarna i klubben. Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

 

7. 7. Ekonomist berättelse – Anna går igenom den ekonomiska berättelsen, se bilaga 2. Årsmötet 

godkänner den ekonomiska berättelsen. 

 

 

8. 8. Revisionsberättelse – Soraya Restrepo läser upp revisionsberättelsen, se bilaga 3. 

 

 

9. 9. Klubbpolicy – Felipe går igenom förslag till klubbpolicy, se bilaga 4 och bilaga 5. Årsmötet antar 

klubbpolicyn. 

 

 

10. 10. Ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen – Årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

11. 11. Skyddsombuden informerar – Sonny Johansson från åkande-sidan informerar och Mohammed 

Ashin från stationssidan, se bilaga 6 och 7 

 

 

12. 12. Nomineringsstopp – Valberedningen går igenom regler för nominering till förtroendevalbara 

platser, och hur det skall göras om kassören avgår där ny måste väljas. Från och med nu är det 

nomineringsstopp. 

 

 

13. 13. Val av: 



a) Ordförande Anna Söderberg väljs med acklamation 

b) Fyllnadsval av kassör: Soraya Restrepo väljs med acklamation 

c) 5 st ordinarie styrelse ledamöter 2 år Olof Fryklöf 38 st röster Felipe Lazo 35 st röster Irene Sandberg 30 st 

röster Stefan Pagliarini 21 st röster Freddy Soto 25 st röster  

 

 

d) 1 st ordinarie styrelseledamot 1 år 48 st röstande Thomas Borensjö 26 st röster 

e) 4 st ersättare styrelseledamöter 1 år 47 st giltiga Amir Nilo 38 st röster Daniel Johnzon 36 st röster Manuel Jimenez 

26 st röster Ellington Gordon 26 st röster 

f) 1 st ordinarie revisor 2 år 63 st röstande Magnus Nord 54 st röster ___________________________ 1 st fyllnadsval 

revisor 1 år Tore Sundqvist 43 st röster 

 

 

g) 1 st ersättare revisor 1 år Enrique Obregon 29 st röster 

h) 1 st ungdomsansvarig 2 år: Cornelia Lindström-Winqvist med acklamation 

i) 2 st Turlisteombud åkande 2 år 58 st röstande Magnus Wretman 40 st röster Stefan Pagliarini 30 st röster 

___________________________________________ Hamid 11 st röster Davy 8 st röster 

j) 2 st Turlisteombud åkande fyllnadsval 1 år Hamid Tahajjod Davy El-Hadjali 

k) Och ovanstående valdes med acklamation 

l) 1 st turlisteombud station 2 år: Liisa Saukko valdes med acklamation 

m) 1 st skyddsombud åkande 3 år: Susanne Berndtsson valdes med acklamation 

n) 1 st fyllnadsval skyddsombud åkande 1 år: Susanna Varis valdes med acklamation 

• o) 2 st ordinarie skyddsombud station 3 år 63 st giltiga röster av 64 st Liisa Saukko 44 röster Cecilia 

Sköld 35 röster __________________________ Ann Shamany 14 st röster Tiimo Grön 31 st 

röster 

p) 2 st ersättare skyddsombud station 3 år 58 st röstande Tiimo Grön 29 st röster Ann Shamany 29 st röster 

 

 

q) 2 st skyddsombud städ ordinarie 3 år 42 st röstande giltiga Martin Söng 30 st röster Mohammed Babeker 23 st 

röster __________________________________ Enrique Obregon 20 st röster Manuel Espinoza 11 st 

röster 

 

 

r) 1 st skyddsombud betalvärd ordinarie 3 år: Per Bengtsson valdes med acklamation 



s) 1 st försäkringsinformatör 2 år: Per Bengtsson valdes med acklamation 

t) 2 st kamratstödjare 2 år: Rainer Andersson och Manuel Jimenez valdes med acklamation 

u) 1 st kontaktombud OPC 2 år: Robert Ström valdes med acklamation 

v) Redovisning av kontaktombud städ/fordonsvård Fordonsvårdare: 2 år Hassan Mohammed (Bro Depå natt) 2 år 

Mohammed Hussein (Bro Depå natt) 2 år Staffan Öberg (Södertälje Depå dag) Stationsstäd/plock 2 år Ellington 

Gordon (stationsstäd söder) 2 år Semsodin Huseinovic (stationsstäd söder) 

w)  

x) 5 st valberedningen 1 år Micael Gustavsson Ingela Lange Gunilla Johansson Maria Mousnikow Jan Sundstedt 

(Arvodist stationsvärd södra sidan) Aisa Redzovic (Stationsvärd Sthlm södra) Robert Lind (Städ Äs natt) Dessa 

valdes med acklamation! 

 

 

1. 14. Klubbavgiften 2012 – Anna föredragande om klubbavgiften. Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag om oförändrad klubbavgift. 

 

 

2. 15. Antalet medlemsmöten verksamhetsåret 2012 – Åsa berättar om tilltänkta möten, likadant som 2011. 

Årsmötet beslutar 6 st medlemsmöten under 2012. 

 

 

3. 16. Valordningen – Olof Fryklöf föredrar om valordningen om hur vi går tillväga vid nominering och 

röstning på förtroendevalda. Styrelsen föreslår att fortsätta med nuvarande valordning. Årsmötet 

beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

4. 17. Motioner – 3 st motioner har inkommit till Årsmötet. Styrelsen har avslagit 1 motion från Per 

Bengtsson om att kunna ta tjänsledighet från ISS/Stockholmståg för att kunna prova på andra arbeten 

– Styrelsen ställer sig bakom detta förslag och skall verka för att detta skall gå igenom. Motion nr 1 

inskickad av Lars Gustavsson – Handlar om tidigarelägga våra möten t e x kl 12:00 till 17:00. Styrelsen 

ställer sig bakom motionen till viss del. Styrelsen föreslår olika varianter av tider vi kan prova för att 

kunna bestämma nästa årsmöte vilka tider vi kan ha våra årsmöten. Årsmötet ger i uppdrag till 

styrelsen att undersöka nya tider för nästa årsmöte. Lars Gustavsson drar tillbaka sin motion. Motion 

nr 2 inskickad av Lars Gustavsson – handlar om att motionären tycker att klubben kan bjuda styrelsen 

på fika/lunch någon gång de har styrelsemöten, inte alla styrelsemöten. Lars Gustavsson drar tillbaka 

sin motion. Motion nr 3 inskickad från styrelsen i Pendelklubben – Styrelsen föreslår att styrelsen får 

åka på Planeringskonferens varje år, där styrelsen innan presenterar på sista medlemsmötena i 

november förslag på plats och summa för planeringskonferensen – Årsmötet ställer sig bakom 

motionen. 

 

 

5. 18. Ekonomiskt katastrofstöd – Anna Söderberg berättar om det ekonomiska katastrofstöd som klubben 

skänker till olika organisationen. 5 000 kr till Stadsmissionen och 5 000 kr sparas till en kommande 

eventuell katastrof till någon organisation. Blir inget sparas de 5 000 kr till nästa år. Rainer ger förslag 

om 5 000 kr till katastrofen i Grekland. Rainer får i uppgift av årsmötet att undersöka att ge 5 000 kr 

till Grekland. 

 

 



6. 19. Uttalande – Ulla-Britt Salomonsson från TraffiCare berättar om vad som hänt då SJ tog över 

städverksamheten av tåg från TraffiCare. Ca 120 personer går ut i arbetslöshet i Stockholms-området 

för att SJ tar över städverksamehten av tåg på SJ. SJ´s lokala fack har lämnat in om lokal 

tvisteförhandling. Alla blev inbjudna att söka om sina tjänster, vilket i sig var väldigt förnedrande. Av 

denna process valde man att handplocka några. Ca en tredjedel gick över från TraffiCare till SJ. se 

uttalande i bilaga 7. Årsmötet ställer sig bakom detta med acklamation 

 

 

7. 20. Årsmötet avslutande – Vi från Seko Pendelklubben avtackar avgående ordförande Felipe Lazo med en 

blombukett. Kent Eriksson och Issa Kobayashi avtackas med att skicka blomstercheckar. Leif Eriksson 

tackar för förtroendet och förklarar härmed mötet avslutat. 

 

 

Daniel Johnzon    Sekreterare 

Lars Gustavsson  Justerare 

Per Bengtsson  Justerare 

 


