
Protokoll årsmöte SEKO lokförarna Stockholmståg, 2016-02-16 
 
1. Kristoffer Johansson öppnade mötet. 
 
2. Mötet befanns behörigen utlyst. 
 
3. Dagordningen godkändes med tillägget ”registreringsavgift” som övrig fråga. 
 
4. Jocke Cleryd valdes till mötessekreterare. Kristoffer Johansson valdes till mötesordförande. Till 
justerare valdes Lennart Nilsson. 
 
5. Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) godkändes. 
 
6. Kassörsberättelsen (bilaga 2) godkändes med ändringen att kostnaden för julbord läggs till 2015 
års resultat. 
 
7. Revisorsberättelsen (bilaga 3) godkändes. 
 
8. Styrelsen befanns ha förtjänat ansvarsfrihet. 
 
9. Gudrun Schiller och Roger Magnusson rapporterade från valberedningens arbete. 
103 medlemmar hade röstat, varav 100 godkända. Valdeltagandet var cirka 40 procent. 
 
Kristoffer Johansson valdes till ordförande med 98 röster. 
Marcus Nordanstig valdes till kassör med 98 röster. 
 
Ordinarie styrelseledamöter: 
Astrid Hermelin 92 röster 
Anders Lidö, 93 
Mikael Haglund, 91 
 
Ersättande styrelseledamöter: 
Ingela Ottosson, 63 
Nina Lagerstedt, 80 
Fredrik Werner, 35 
 
Hemsidesansvarig: 
Mikael Haglund, 93 
 
Turlisteombud: 
Kerstin Hansson, 92 
Göran Månpärla, 89 
Anders Sundqvist (Södertälje), 92 
 
Revisorer: 
Rolf Pirk, 91 
Mikael Lotsberg, 93 
 
Revisorsersättare: 
Calle Cassell, 91 
Mattias Helgesson, 89 



 
11 utgår då inga ytterligare val ska göras. 
 
12. Roger Magnusson och Gudrun Schiller valdes till valberedningen, klubben önskar komplettera 
med ett tredje namn under året. 
 
13. Nästa årsmöte beslutades gå av stapeln 15 februari 2017. 
 
14. Nästa budget- och nomineringsmöte sattes till den 23e november. 
 
15. Roger Magnusson redogjorde för transportstyrelsens beslut att förarna själva ska stå för en årlig 
avgift på 300 kr för registerhållning av förarbevis. Mötet vill att vi försöker få arbetsgivaren att betala 
detta åt oss eftersom förarbeviset är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt arbete. 
 
16. Mötet avslutades med en avtackning av Ludvig Eriksson och Evamari Hådén. Med minst tjugo år 
var i klubbens tjänst var det vemodigt att se de sluta, men vi önskar dem all lycka i framtiden och 
hoppas att de på något sätt fortsätter vara aktiva i fackklubben de så tydligt har varit med om att 
forma till järnvägsbranschens mest framgångsrika. 
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