
Protokoll SEKO Pendelklubbens årsmöte 22/2 2013 
 

1. Årsmötets öppnande 

SEKO Pendelklubbens ordförande Anna Söderberg hälsade samliga närvarande välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Parentation 

Inga medlemmar har under det gångna året gått bort. 

 

3. Årsmötets behörighet 

De närvarande ansåg att årsmötet ägde behörighet.  

 

4. Val av presidium 

Ulf Brandt valdes till mötesordförande och Rainer Andersson till mötessekreterare. 

Manuel Jimenez, Fransisco Mansilla, André Friberg och Mohammed Ahsin valdes till 

rösträknare. 

Tore Sundqvist och Michele Kindh valdes till protokolljusterare. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Anna Söderberg föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga. 

Frågan om vad Stockholmståg hade för avsikt när man varslade om att säga upp portalavtalet 

kom upp under punkten, varefter diskussion kring detta uppstod. 

Mötet ställde sig bakom styrelsens verksamhetsberättelse och godkände denna. 

 

7. Ekonomisk berättelse 

Kassör Soraya Restrepo redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelsen för 2012. Se bilaga. 

Soraya Restrepo berättade vidare, att de pengar som klubben under året hade beslutat att 

skänka (5.000:-) till de strejkande stålarbetarna i Grekland inte har kunnat fullföljas då 

klubben inte har fått tillgång till ett bankkonto dit pengarna kunde skickas. Styrelsens förslag 

var att dessa pengar istället skulle skänkas till Stadsmissionen.  

Mötet ställde sig bakom styrelsens ekonomiska berättelse. 

Mötet beslöt vidare att bifalla styrelsens förslag om att skänka de ”överblivna” pengarna 

(5.000:-) till Stadsmissionen. 

 

8. Revisionsberättelse 

Magnus Nord föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga. 

Klubbens revisorer förordade den avgående klubbstyrelsen ansvarsfrihet.  

 

9. Klubbpolicy 

Klubbens ordförande Anna Söderberg gick igenom klubbpolicyn. Se bilaga. 

Inga förslag till ändringar i texten inkom från styrelsen. 

Mötet ställde sig bakom klubbpolicyn och inga förslag inkom om ändringar i texten.  

 

10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

På fråga från årsmötets ordförande gav mötet ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 

 

11. Skyddsombuden informerar 



Sonny Johansson, HSO åkande, informerade om det gångna årets skyddsverksamhet och 

arbetsmiljöarbete på Stockholmståg. Se bilaga. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen från de åkande skyddsombuden. 

Mohammed Ahsin redogjorde för skydds- och arbetsmiljöarbetet på ISS gälande 

stationsvärdar, betalvärdar och städ under det gångna året. Se bilaga. 

Mötet beslöt godkänna redovisningen från skyddsombuden på ISS.   

 

12. Nomineringsstopp 

Daniel Johnzon föreslogs som valbar som kamratstödjare. Inga fler nomineringar inkom.  

Mötet fastslog därefter nomineringsstoppet. 

 

13. Val 

 

a) Kassör 2 år: 

Mötet valde med acklamation Soraya Restrepo till kassör 2 år 

 

b) 4 st ordinarie styrelseledamöter 2 år: 

Mötet valde, genom sluten omröstning, Amir Nilo (29 röster), Ronny Bergström (40 röster), 

Elham Abdelaziz (25 röster) och Åsa Brandt (42 röster). 

Ej valda blev Ellington Gordon (3 röster), Pran Malhotra (7 röster), Fozie Ghanbarzadeh (11 

röster), Tomas Borensjö (14 röster) och Nazrul Islam (16 röster). 

Totalt inkomna antalet godkända röstsedlar var 48, varav en ogiltig. 

 

c) 4 st ersättare styrelseledamöter 1 år: 

Mötet valde, genom sluten omröstning, Ellington Gordon (34 röster), Fozie Ghanbarzadeh 

(38 röster), Khristina Westberg (37 röster) och Muhammed Hussein (30 röster). 

Ej valda blev Pran Malhotra (14 röster),Tomas Borensjö (20 röster) och Nazrul Islam (26 

röster). 

Totalt inkomna antalet godkända röstsedlar var 54, varav fyra var ogiltiga. 

 

d) 1 st ordinarie revisor 1 år: 

Mötet valde, genom sluten omröstning, Tore Sundqvist (30 röster). 

Ej valda blev Luis Valdes (14 röster) och Enrique Obregon (3 röster). 

Totalt inkomna antalet godkända röstsedlar var 47. 

 

e) 1 st ersättare revisor 1 år: 

Mötet valde, genom handuppräckning, Enrique Obregon till ersättande revisor på 1 år.   

Ej vald blev Luis Valdes. 

 

f) 1 st turlisteombud åkande 2 år: 

Mötet valde, med acklamation, Davy El-Hadjali till turlisteombud åkande 2 år. 

 

g) 1 st turlisteombud station/betalvärdar 2 år: 

Mötet valde, genom handuppräckning, Anne Schenström till turlisteombud 2 år. 

Ej valda blev Amir Nilo och Khristina Westberg.  

 

h) 1 st turlisteombud stationsstäd 2 år: 

Mötet valde, med acklamation, Gordon Ellington till turlisteombud.  

 

i) 1 st turlisteombud plockstäd 2 år: 



Mötet valde, med acklamation, Irma Marianjel till turlisteombud. 

 

j) 1 st turlisteombud fordonsvård depå 2 år: 

Mötet valde, med acklamation, Robert Lind till turlisteombud. 

 

k) 2 st ungdomsansvariga 2 år: 

Mötet valde, med acklamation, Ali Norouzi och Fredrik Holmqvist till ungdomsansvariga.  

 

l) 1 st ordinarie skyddsombud åkande Södertäljeplacerade 3 år: 

Mötet valde, med acklamation, Tomas Deling-Lejonhav till skyddsombud. 

 

m) 2 st ordinarie skyddsombud åkande 3 år: 

Mötet valde, med acklamation, Susanna Varis och Ulf Holmén till skyddsombud.  

 

n) 1 st ersättare skyddsombud åkande fyllnadsval 1 år: 

Mötet valde, med acklamation, Micheles Kindh till ersättare skyddsombud.  

 

o) 1 st ordinarie skyddsombud station 3 år: 

Mötet valde, med acklamation, Kaj Cremér till skyddsombud.  

 

p) Kamratstödjare 1 år: 

Mötet valde, med acklamation, Nazrul Islam, Yvonne Wigermark, Daniel Johnzon och Rainer 

Andersson till kamratstödjare. 

 

q) 4 st försäkringsinformatörer 2 år: 

Mötet valde, med acklamation, Liisa Saukko, Tomas Borensjö, Tore Sundquist och 

Mohammed Ahsin till försäkringsinformatörer. 

 

r) 1 st skyddsombud fordonsvård Södertäljedepån 3 år: 

 Inga namnförslag hade inkommit till mötet. Bordläggs. 

 

s) 1 st skyddsombud fordonsvård Brodepån 3 år: 

Inga namnförslag hade inkommit till mötet. Bordläggs. 

 

t) 1 st kontaktombud fordonsvård Södertäljedepån 2 år: 

Inga namnförslag hade inkommit till mötet. Bordläggs. 

 

u) Valberedning 1 år: 

Mötet valde, med acklamation, Mikael Gustavsson (sammankallande), André Friberg, Jan 

Sundstedt, Maria Mousnikow, Rainer Andersson, Bengt Borg och Ingela Lange till 

valberedning. 

 

14. Klubbavgift 2013 

Soraya Restrepo föreslog å styrelsens vägnar oförändrad klubbavgift för 2013 (max 65 

kronor/månad beroende på lön). 

Mötet ställde sig bakom styrelsens förslag och biföll detta. 

 

15. Antal medlemsmöten verksamhetsåret 2013 



Anna Söderberg föreslog å styrelsens vägnar att klubben håller tre medlemsmöten under det 

kommande året (tre möten i maj med samma dagordning, ett i september och två i november 

med samma dagordning). 

Mötet ställde sig bakom styrelses förslag.  

 

16. Motioner 

Ett antal motioner (5 st) hade inkommit till årsmötet, insända av Thomas Persson. Se bilaga. 

 

Motion 1 gällande klubbens valordning: 

Mötet beslöt att anta styrelsens förslag b), såsom svar på motionen (som saknar konkret 

förslag till hur en ny valordning skulle se ut). 

Beslutet innebär konkret att medlemsmötena i maj/juni diskuterar valordningen och att 

styrelsen utifrån dessa diskussioner lägger fram olika alternativa förslag till valordning på 

medlemsmöte i höst, för beslut. 

 

Motion 2 gällande OB-tillägg: 

Mötet beslöt att ställa sig bakom styrelsens förslag, såsom svar på motionen, vilket innebär 

att klubben driver frågan vid kommande avtalskonferenser inom SEKO. 

 

Motion 3 gällande samarbete med våra grannländers järnvägsfack: 

Mötet beslöt att avslå motionen, då kontakt och samarbete redan existerar mellan 

järnvägsfacken i de nordiska länderna på förbundsnivå, men beslöt att på klubbnivå söka 

kontakt med andra järnvägsklubbar i de nordiska länderna. 

 

Motion 4 gällande omorganisering av Pendelklubben: 

Mötet beslöt att avslå motionen och samtidigt anta klubbstyrelsens förslag om att innehållet i 

våra medlemsmöten tas upp till diskussion under våra möten i vår, samt att den nya styrelsen 

ser över möjligheten att organisera fler extra medlemsmöten för separata yrkesgrupper inom 

klubben under 2013. 

 

Motion 5 gällande separata fritidsaktiviteter: 

Mötet beslöt att avslå motionen. 

 

17. Valordningen 

Mötet anser frågan redan behandlad, under punkt 16 (motion 1). 

 

18. Ekonomiska beslut: 

 

a) Katastrofstöd 

Soraya Restrepo lade å styrelsens vägnar förslaget om att klubben, liksom tidigare år, ska 

skänka10.000:-  till ”katastrofhjälp”. Styrelsen hade inget konkret förslag till mottagare av 

dessa pengar utan föreslog att ett – eller flera – sådana förslag presenteras på medlemsmötena 

i maj, utifall att årsmötet beslutar att pengarna ska skänkas. 

Mötet ställde sig bakom styrelsens förslag om att även i år ska skänka 10.000:- i så kallat 

”katastrofhjälp”.  

Förslag till vad eller vilken organisation SEKO Pendelklubben ska skänka pengarna till 

återkommer styrelsen med på medlemsmöten i maj. 

 

b) Planeringskonferens för skyddsombuden 



Förslag har inkommit från skyddsombuden om att åka med Ålandsbåten för en gemensam 

planeringskonferens med samtliga skyddsombud inom klubben. 

Den avgående styrelsen ställer sig bakom förslaget och förordade att årsmötet gör detsamma. 

Inga ekonomiska ramar har ännu inkommit till styrelsen men kassör Soraya Restrepo menade 

att kostnaden skulle bli totalt cirka 8.000:-. 

Mötet ställde sig bakom förslaget. 

 

c) 0-kronorkampanjen (medlemsavgiften) 

Kampanjen har hitintills kostat klubben ca 10.000:- under 2012 (1 juni-31 dec). 47 nya 

medlemmar har tillkommit i klubben sedan beslutet om gratis medlemsavgift de första 6 

månaderna. Den avgående styrelsen föreslår att kampanjen fortsätter 1 år till. Klubben betalar 

50:-/månad i sex månader till förbundet. 

Mötet ställde sig bakom styrelsens förslag. 

 

d) Tryckning av medlemstidning 

Förslag från den avgående styrelsen om att fortsätta ge ut medlemstidningar under 2013 (med 

målsättning 4-5 nummer/år). Föreslaget innebär ett kostnadstak på 25.000:- under ett år för 

tryckning av tidningen. 

Mötet beslöt att ställa sig bakom styrelsens förslag.  

 

19. Årsmötets avslutande 

Mötesordförande Ulf Brandt förklarade årsmötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

Mötessekreterare:   Rainer Andersson 

 

 

Justeras:        Tore Sundqvist                      Micheles Kindh  

 

 


