
Årsmöte, Seko Lok Pendeln 150218 

Protokoll årsmöte 2018-02-13 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnas klockan 14.19 

 

2. Mötets behörighet 

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

Styrelsen gick ut med kallelse till mötet via e-post till samtliga medlemmar på arbetsplatsen 

samt anslag på hemsida och Facebook den 11 januari 2017. Anslag med kallelsen sattes även 

upp samma vecka på Klarabergsviadukten 49 och i Södertälje Hamn. Påminnelse har sedan 

gått ut en gång via e-post och även via klubbens Facebooksida. [Kallelsen finns bifogad som 

bilaga 1 /NL anmärkning] 

 

Mötet finner att kallelse till detsamma har skett på ett korrekt sätt.  

 

3. Val av mötesfunktioner 

a. Val av ordförande  

Mötet väljer Kristoffer Johansson till ordförande. 

 

b. Val av sekreterare 

Nina Lagerstedt väljs som sekreterare.  

 

c. Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare väljs Rolf Pirk och Mikael Lotsberg. Valberedningen (Roger Magnusson, 

Sam Ekemark och Ingemar Frykman) väljs som rösträknare.  

 

4. Justerande av röstlängd 

Röstlängden justeras till 15 personer.  

 

5. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkänns utan några tillägg.  

 

6. Verksamhetsplan 2018 

Ordföranden berättar kort om verksamhetsplanen och undrar om medlemmarna har några 

frågor. En fråga kommer upp angående hur det går med frågan om uthämtning av uniformen, 

ordföranden berättar att frågan fortfarande är under förhandling med arbetsgivaren. En 

medlem frågar om anledningen till att Lokförarbladet endast planeras att ges ut vid två 

tillfällen till skillnad mot förra årets fyra tillfällen. Sittande styrelse förklarar att det är ett 

resurskrävande arbete och att mycket av informationen som tidigare fanns i lokförarbladet nu 

är flyttat till hemsidan.  
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Medlemmarna verkar nöjda med svaren på frågorna och verksamhetsplanen godkändes i sin 

helhet. [Verksamhetsplanen finns bifogad som bilaga 2 /NL anmärkning]  

 

7. Verksamhetsberättelsen 2017 

Ordföranden läser igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen och berättar kort om 

innehållet under de olika delarna. När mötet kommer fram till delen om arbetsmiljöarbete tar 

Hans Johansson, huvudskyddsombud, över och presenterar delarna skyddsorganisationen 

har skrivit.  

 

Mötet undrar över när och hur vi skriver om det lokala avtalet. Ordföranden förklarar att vi 

borde kunna ha gjort det under 2017 års avtalsrörelse men att det inte blev så. MTR har 

anställt en ny person som vi i framtiden ska förhandla med och det lokala kollektivavtalet 

samt övriga lokala överenskommelser kommer att bli en fråga vi får ta upp med henne.  

 

Mötet diskuterar medlemsärendet som var på väg upp i Arbetsdomstolen där parterna ingick 

en förlikning innan förhandlingarna påbörjades. Ordföranden berättar att vi inte vet hur 

andra järnvägsbolag hanterar frågan, MTR säger att det har fungerat bra med CDT-test för 

deras verksamhet i tunnelbanan och tycker att det är konstigt att det har blivit problem kring 

den här frågan med oss på Pendeln.  

 

Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen utan några tillägg. 

[Verksamhetsberättelsen finns bifogad som bilaga 3 /NL anmärkning] 

 

8. Ekonomiska berättelsen 2017 

Markus Nordanstig, klubbens kassör, berättar att klubben under året har haft en god ekonomi 

och att resultatet för 2017 blev att klubben gick plus. En av anledningarna till att klubben gick 

med ett plusresultat är att klubben under 2017 inte har haft så stora utgifter för ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst samt att klubben har valt att inte längre ha kvar den utökade 

olycksfallsförsäkringen som en kollektiv försäkring utan istället låtit de medlemmar som vill 

teckna den göra det individuellt. Den enskilt största kostnaden för 2017 var julbordet. Vidare 

så har det skett en förändring genom att avgiften till branschorganisationen numera dras 

direkt från medlemsavgiften istället för som tidigare att klubben först fick pengar för 

medlemsavgiften och sedan en faktura för avgiften till branschorganisationen. Det har ingen 

påverkan för ekonomin mer än att det blir lite smidigare. Klubben har även köpt en dator för 

att slippa vara beroende  av arbetsgivarens tillgång till dator. [årsredovisningen fanns inte 

med på mötet /NL anmärkning] 

 

9. Revisorsberättelsen 2017 

Mikael Lotsberg, en av klubbens två revisorer, läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna 

finner att ekonomin är väl skött och har inga anmärkningar. Revisorerna tillstyrker i 
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revisionsberättelsen styrelsens ansvarsfrihet. [Revisionsberättelsen finns bifogad som bilaga 

4 /NL anmärkning] 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

11. Rapport från valberedningen 

Roger Magnusson berättar att valberedningen har haft problem med att valberedare av olika 

anledningar har valt att avsluta sitt uppdrag i förtid vilket gjorde att under höstens början var 

Roger ensam som valberedare. Sam Ekemark och Ingemar Frykman kompletterade 

valberedningen efter att de blev valda på medlemsmötet den 13 december 2017. 

Valberedningen berättar att det inte har varit jättelätt att hitta personer som vill ställa upp 

som förtroendevalda men att flera av de som valde att ställa upp som nominerade uttryckte 

hur viktigt det är att ha en stark facklig organisation under rådande läge. Valdeltagandet var i 

år 88 personer, varav tre röster var ogiltiga. Valberedningen redovisar resultatet av 

röstningen på en projektor.  

 

12. Fastställande av val till klubbstyrelsen 

a. Kassör på två år: Markus Nordanstig - 82 röster (vald). 

b. Två ordinarie ledamöter på två år: Astrid Hermelin - 84 röster (vald), Fredrik 

Werner -77 röster (vald). 

c. En ordinarie ledamot på ett år, fyllnadsval: Ingela S Ottosson - 80 röster 

(vald). 

d. En ordinarie ledamot på ett år (Södertäljeplacerad), fyllnadsval: Anna 

Christensson - 73 röster (vald), Anders Sundqvist - 9 röster. 

e. Två ersättande styrelseledamöter på ett år: Monika Roll - 81 röster (vald), 

Lars-Åke Canerén - 78 röster (vald).  

13. Övriga val 

a. Två turlisteombud på ett år: Moa Friman - 80 röster (vald), Swante Löfstedt - 78 

röster (vald).  

b. Ett södertäljeplacerat turlisteombud på ett år: Anders Sundqvist - 80 röster 

(vald). 

c. Två revisorer på ett år: Rolf Pirk - 84 röster (vald), Mikael Lotsberg - 80 röster 

(vald). 

d. Två revisorsersättare på ett år: Christian Roa - 81 röster (vald), John 

Wilhelmsson 79 röster (vald). 

e. En hemsidesansvarig på ett år: Nina Lagerstedt - 84 röster (vald).  

 

14. Val av valberedning på ett år 

Mötet väljer Roger Magnusson, Sam Ekemark och Ingemar Frykman till valberedning. 

 

15. Datum för nästa årsmöte 
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Styrelsen förslår den 12/2 2019. Mötet godkänner förslaget och årsmötet sätts till den 12 

februari 2019. 

 

16. Datum för nästa budget- och nomineringsmöte. 

Styrelsen föreslår den 12/11 2018. Mötet godkänner förslaget och budget- och 

nomineringsmötet sätts till den 11 november 2018.  

 

17. Förslag om att i framtiden slopa posten hemsidesansvarig. 

Styrelsen och valberedningen föreslår att i framtiden slopa posten hemsidesansvarig då 

hemsidan är omgjord och styrelsen bör nu på egen hand kunna administrera hemsidan.  

 

Förslaget godkänns och mötet beslutar att posten hemsidesansvarig slopas i framtiden. 

 

18. Inkomna motioner 

Klubben har fått in en motion där motionären vill att klubben ska jobba mot arbetsgivaren för 

att reglera ancienniteten för personer som byter befattning till tjänster som kräver 

lokförarkompetens. I dagsläget är det så att om du byter befattning och sedan vill återgå till 

lokförartjänst så får du idag behålla din tidigare anciennitet plus hälften av tiden du har varit 

anställd i annan befattning.  

 

Röstlängden justeras till 17 personer och sedan genomför vi en sluten omröstning, resultatet 

blir att valberedningen får in totalt 16 röster varav två blanka, åtta röster för nej och sex röster 

för ja.  

 

Motionen avslås.  

 

19. Övriga frågor 

Hur går det med anställningsavtalet? Det går sådär, MTR har tagit hem frågan men inte 

återkommit.  

 

20. Mötet avslutas 

Mötet avslutas klockan 15.45. 

 

 

 

 

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

 

 

_________________ _________________

_________________ 

Nina Lagerstedt Rolf Pirk Mikael Lotsberg  
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