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Inbjudan till SEKO Pendelklubbens Årsmöte 2019 
Dag: 22 februari 

Tid: 13.30 - 17.30 

Plats: ABF, Sveavägen 41 

Varmt välkomna till SEKO Pendelklubbens årsmöte 2019, den 22 februari. I år hålls mötet på 

ABF huset, Sveavägen 41. 

Motioner ska skickas till styrelsen senast 7/2. Motioner tas emot på mail 

seko.pendelklubben@gmail.com, eller läggs i brevlådan på expeditionen.  

Se separat info hur man skriver en motion. 

Valberedningen eftersöker kandidater till olika poster.  

Se separat information från valberedningen. 

Efter mötet blir det trerättersmiddag på Scandic Klara, Slöjdgatan 7. 

Nedan finner Du vilka rätter som finns att välja på.  

Välj En Förrätt:    

- Rökt lax carpaccio (parmesan, pinjenötter, rucola, tryffelolja) 

- Gratinerad getost på surdegsbröd (haricots Verts, rödbetor, honung) 

Välj En Varmrätt: 
- Svensk hängmörad biff (rödvinssås, potatisgratäng) 
- Halstrad röding (vitvinssås, löjrom och dillpotatis) 
- Svensk majskycklingfilé (svamprisotto och ört sky) 
- Beyond burger (vegetariskt alternativ, begränsat antal) 

 
Välj En dessert: 
- Pannacotta med hallon sorbet 
- Vit choklad cheesecake med färska bär 

 
Anmäl er till middagen genom att skicka ett mail till seko.pendelklubben@gmail.com där Du 

meddelar vilka rätter Du valt. Ange ditt namn och telefonnummer. Först till kvarn gäller! 

OBS! Det är ingen obligatorisk närvaro på mötet för att delta på middagen. Anmälan till middagen är 

bindande, och vid förhinder behöver du meddela klubben detta på mejl innan middagen. 

Sista anmälningsdag för middagen är 14/2! 
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SEKO Pendelklubbens Årsmöte 22 februari 2019 
 

Kl. 13.30 -17.30, ABF Sveavägen 41 

 

Förslag till dagordning:  

 

1. Mötets öppnande 

2. Parentation 

3. Årsmötets behörighet 

a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt? 

4. Val av presidium 

a. Mötesordförande 

b. Sekreterare 

c. Justerare (2 st) 

d. Rösträknare (4 st) 

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Ekonomisk berättelse  

8. Revisionsberättelse  

9. Klubbpolicy  

10. Ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen  

11. Skyddsombuden informerar  

12. Nomineringsstopp  

13. Val  

a. Kassör 2 år  

b. Ordinarie Ledamöter 2 år (5 st)  

c. Ersättande Ledamöter 1 år (4 st)  

d. Ordinarie Skyddsombud åkande 3 år (5 st)  

e. Ersättande Skyddsombud åkande 1 år  

f. Ordinarie Skyddsombud station 3 år  

g. Ersättande Skyddsombud station 1 år  

h. Ordinarie Skyddsombud stationsstäd Norr 3 år  

i. Ordinarie Skyddsombud stationsstäd 3 år  

j. Ordinarie Skyddsombud fordonsvård Söd-Depå 3 år  

k. Ordinarie Skyddsombud fordonsvård Äs-Depå 3 år  

l. Ordinarie Revisor 2 år  

m. Ordinarie Revisor 1 år  

n. Turlistombud åkande 2 år  

o. Turlistombud station 2 år (3 st)  
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p. Försäkringsrådgivare 2 år (6 st)  

q. Ungdomsansvariga 2 år (5 st)  

r. Kontaktombud städ 1 år (5 st)  

s. Kontaktombud Arlanda 1 år  

t. Kontaktombud POC 1 år  

u. Kontaktombud KSV 1 år  

v. Kamratstödjare 1 år (3 st)  

w. Valberedare 1 år (7 st) 

14. Medlemsmöten 2019 

a. Antal medlemsmöten verksamhetsåret 2019 

 -Årsmöte (1) 

 -Majmöten (3) 

 -Septembermöte (1) 
 -Julbordsmöten (2) 

15. Medlemsfest 

16. Valordningen 2020 

17. Avtackningar 

18.  Motioner  

19.  Solidariskt stöd 

20. Övriga frågor 

21. Årsmötets avslutande  

 

Fika kl 15. 

 

Efter mötet blir det middag på Scandic Klara, Slöjdgatan 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postadress: Box 304, 101 26 STOCKHOLM  Besöksadress: Klarabergsviadukten 49, 5tr  Telefon: 073-4848196  
Postgiro: 67 11 50-1  E-post: seko.pendelklubben@gmail.com Hemsida: www.sekopendelklubben.com 

Valberedningen Informerar inför Årsmötet 22 februari 2019 

Nu är det dags att nominera kandidater till 2019 års verksamhet i SEKO Pendelklubben 

 

Hej Kollega! 

I år, som alla andra år, men kanske ändå mer än förr, är det jätteviktigt att vi samarbetar och får ihop 
ett lika bra gäng som vi alltid har gjort…därför vill vi be er om hjälp med att skapa denna supergrupp, 
som ska vara vår röst utåt. 
Känner du någon, eller är du själv intresserad…dra då ditt strå till stacken och säkra att vi får en riktig 
SUPERGRUPP i Pendelklubben. 

För Dig Som Vill Nominera Kandidater Är Det Bra Att Tänka På Följande: 

 Fråga den du vill nominera om hen vill arbeta som förtroendevald, så att du får hens 
godkännande. 

 Skriv ner namn, yrkeskategori och kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta den du har 
nominerat. 

 Motivera gärna varför du vill nominera denna medlem. OBS! Det är naturligtvis tillåtet att 
nominera fler än en person. 

 Vi vill ha din skriftliga nominering senast den 10de Februari 2019. Du kan också nominera på 
plats på årsmötet, men då måste den nominerade medlemmen vara närvarande på mötet.  

 För att din nominering ska vara giltig, måste du ange ditt eget namn och telefonnummer. 

 Dina namnförslag kan du skicka in på följande sätt:  
Skriv en lapp med alla ovanstående uppgifter och lägg i Seko Pendelklubbens brevlåda eller 
maila på pendeln.valberedning@gmail.com  

 

Du är också välkommen att kontakta valberedningen om du har några frågor! 

 

 
Ajay Bhakri Ajay.KumarBhakri@mtr.se 0729802710 
Johan Lindell Johan.Lindell@mtr.se 0729909851 
Ann-Charlott Nörgaard Ann-Charlott.NorgaardNilsson@mtr.se 0729803623 
Lana Salih Lana.Salih@mtr.se 0729802687 
Bojana Stanisic Bojana.Stanisic@mtr.se 0729803141 
Beyza Kaya Beyza,Kaya@mtr.se 0729802532 

 
 
 

 
Vi i valberedningen tackar för ert samarbete! 
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Nomineringslista. Kom ihåg namn och telefon!   

Valberedningen tillhanda senast måndagen 11/2-2019 

Skickas till: SEKO Pendelklubben, Valberedningen, Box 304, 101 26 Stockholm.  

Eller använd Pendelklubbens brevlåda vid expeditionen på Klarabergsviadukten 49. 

Eller mejla pendeln.valberedning@gmail.com 

Kassör (1 st)______________________________________________________________________________ 

Styrelseledamot (5 st) ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Styrelse ersättare (4 st)___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Skyddsombud åkande (5 st) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Skyddsombud åkande ersättare (1 st) ____________________________________________________ 

Skyddsombud station (1 st)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Skyddsombud station ersättare (1 st)_____________________________________________________ 

Skyddsombud stationsstäd Norr (1 st) _____________________________________________________ 

Skyddsombud stationsstäd Söder (1 st) ___________________________________________________ 

Skyddsombud fordonsvård Söd-depå (1 st) _______________________________________________ 

Skyddsombud fordonsvård Äs-depå (1 st) ________________________________________________ 

Revisor (1 st) ____________________________________________________________________________ 

Ers. Revisor (1 st) _________________________________________________________________________ 

Turlistombud åkande (4 st) _______________________________________________________________ 

Turlistombud station _____________________________________________________________________ 

Försäkringsinformatör (6 st)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ungdomsansvarig (5 st)__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Kontaktombud städ (5 st)________________________________________________________________ 

Kontaktombud Arlanda (1 st)____________________________________________________________ 

Kontaktombud Kundservicevärdar (1 st)__________________________________________________ 

Kontaktombud POC (1 st)________________________________________________________________ 

Kamratstödjare _________________________________________________________________________ 

 

Insänt av: Namn______________________________     Tel.____________   

Mailadress:____________________________________________    
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Hur skriver jag en motion? MALL 

 

Motion angående ”kort titel som sammanfattar ärendet” 

 

(Historia/bakgrund) Pga ”förslaget/ändringen/lagen/annat som inneburit…….” anser jag det 

vore bra om klubben/styrelsen (välj det alternativ som passar bäst) 

 

 

Därför yrkar jag att mötet beslutar att ”ändra/tillåta att/ge i uppdrag till……att…...” eller att 

”styrelsen skall/en arbetsgrupp skall……” eller att ” till nästa årsmöte/medlemsmöte…...” 

eller att ”senast……informera om/ta reda på…../verkställa…..” 

 

 

Namn på medlem/mar (endast medlemmar får lämna in motioner), personnummer, 

yrkesroll 

 

       

 

 

Namnunderskrift 

 

     

 

Skickas till: SEKO Pendelklubben, Box 304, 101 26 Stockholm.  

Eller använd Pendelklubbens brevlåda vid expeditionen på Klarabergsviadukten 49. 

Eller mejla seko.pendelklubben@gmail.com 


