Organisationsnummer: 802409-1889

Protokoll budget- och nomineringsmöte Seko Lok
Pendeln 2021-11-10
1. Mötets öppnande
Kristoffer öppnar mötet.
a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?
Styrelsen gick ut med kallelse till mötet via e-post till samtliga medlemmar den 21 oktober 2021
Anslag med kallelsen sattes även upp samma dag på Klarabergsviadukten 49 samt i Södertälje Hamn.
Påminnelse med bifogade möteshandlingar har därefter gått ut via e-post 8 november. Mötet finner
att kallelsen skett på ett korrekt sätt.

2. Val av mötesfunktioner
a. Ordförande
Kristoffer Johansson väljs som mötesordförande.
b. Sekreterare
Monika Roll väljs som mötessekreterare.
c. Justerare tillika rösträknare
Mikael Eriksson väljs som justerare tillika rösträknare.

3. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.

4. Beslut om nomineringsperiodens avslutande
Nomineringsperioden avslutas klockan 14.07.

5. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget för 2022
Kassör Markus Nordanstig föredrar klubbens budget för 2022 innan mötet godkänner styrelsens
förslag.

6. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2022. Styrelsens
förslag: 55 kr/mån
Vi beslutar fastslå medlemsavgiften till 55 kr/mån.
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7. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av
nomineringarna
Valberedningen har fått in följande nomineringar:
Kassör (1 st), 2 år: Mikael Eriksson
Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år: Melissa Svenhard och Monika Roll
Fyllnadsval ordinarie ledamot till styrelsen från Södertälje (1 st), 1 år: Tobias Grill
Ersättande ledamot till styrelsen (2 st), 2 år: Astrid Hermelin och VAKANT
Turlistombud (2 st), 2 år: Jeanette Rickebo och Jersey Muripa
Turlistombud för Södertälje (1 st), 1 år: Christofer Adrian
Revisor (2 st), 1 år: Sam Ekemark och VAKANT
Ersättande revisor (2 st), 1 år: Björn Lövdahl och VAKANT
Valberedningen få se vidare på de platser som är vakanta fram till årsmötet så de då förhoppningsvis
kan tillsättas genom fyllnadsval.

8. Förslag på beslut om rösträknare i valet.
Förslag: Valberedningen
Mötet beslutar att valberedningen räknar rösterna.

9. Beslut av valsätt och tidsperiod för val
Vi beslutar genomföra valet digitalt. Mötet beslutar att tidsperioden för valet är från den 12 januari
2022 till dygnsskiftet mellan den 8 och 9 februari 2022.

10. Val av nytt skyddsombud
Förslag: Nathalie Gustafsson
Vi beslutar välja Nathalie Gustafsson till skyddsombud på 3 år.

11. Aktuellt PTU-frågan
Riskanalys i frågan nu gjord och nästa förhandling sker 22 november. Seko Lok har lyft avsaknaden av
behovet av mikropauser.
Ett medlemsmöte efterfrågas för att ta upp riskanalysen. Vi beslutar fråga alla HSO om de kan tänkas
föredra det på ett sådant möte. Här skulle också diskussionen om sammanslagning mellan klubbarna
på arbetsplatsen kunna tas upp så medlemmarna får ta ställning.
Att Sekos jurister anser regeringsbeslutet från 2006 om dubbelbemaninng på pendeln som illegitimt
tas också upp liksom riskerna med att åter driva frågan genom Arbetsmiljöverket.

12. Övriga frågor
Monika ser till att organisationsnumret står med i protokollet.
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13. Mötets avslutande
Kristoffer avslutar mötet.
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