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Protokoll budget- och 

nomineringsmöte 2022-11-09 

Seko lok pendeln 

Plats: Klarabergsviadukten 49, lokal Bålsta 

Tid: 14.00–15.29 

 

1. Mötets öppnande 
Monika Roll öppnar mötet 14.04. 
 
 

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

Sekreterare Dennis Lamberg-Clemes berättar att han skickat kallelse i tid och efter 
det en påminnelse.  
Församlingen beslutar att mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt. 
 
 

3. Val av mötesfunktioner 
a. Val av ordförande 

Monika Roll 
 

b. Val av sekreterare 
Dennis Lamberg-Clemes 
 

c. Val av justerare tillika rösträknare (2 st) 
Nils Westberg Ahlmark 
Richard Rosén 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
 

5. Justerande av röstlängd 
Röstlängden fastställs till 10 röstberättigade. 
 
 

6. Beslut om nomineringsperiodens avslutande 
Nomineringsperioden avslutas klockan 14.07. 
 

 
7. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget för 2023 

Mötet beslutar fastställa budgeten enligt styrelsens förslag. 
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8. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2023 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 55 kr, vilket godkänns av mötet. 
 

9. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av 
nomineringarna 
Sammankallande i valberedningen Ylva Vendel presenterade de inkomna nomineringarna. 
 
Inkomna nomineringar till fyllnadsval 9/11 
Ersättare styrelsen: Robert Sundin 
Skyddsombud: Kimberly Barth 
 
Inkomna nomineringar till årsmötet 
ordförande (2 år): Kristoffer Johansson 
2 ordinarie ledamöter (2 år): Dennis Lamberg-Clemes, Anders Österman 
1 ordinarie ledamöt Södertälje: Tobias Grill 
2 ersättande styrelseledamoter: Nina Sagulin (förste ersättare), Robert Sundin (andre 
ersättare) 
2 turlistombud: Jeanette Rickebo, Jersey Muripa 
1 turlistombud: Christoffer Adrian 
2 revisor: Sam Ekemark, Thomas Bäcklund 
2 ersättare revisorer: Björn Lövdahl, Felix Hurtig 
 
Det konstateras att samtliga nuvarande förtroendevalda har sagt ja till att bli nominerade 
igen, och att det är svårt att få folk att ställa upp när det redan finns en kandidat. Med bara en 
nominering per post blir det inga ”val” utan mer en markering av förtroende. 
 

 
10. Förslag på beslut om rösträknare i valet 

Mötet beslutar att Valberedningen får agera rösträknare i valet. 
 

 
11. Beslut av valsätt och tidsperiod för val 

Diskussion om antal röstande och hur det kan ökas. Sett till de senaste åren är det färre och 
färre som röstar. Ska vi använda oss av poströster, eller Sekos digitala system Voteit? Kan vi 
informera tydligare om varför det är viktigt att rösta, även när det inte görs val? Skulle bilder 
på valberedningen underlätta, så att folk vet vilka de kan prata med? 
 
Omröstning om valsätt. 
 
Förslag 1: Voteit    2 röster 
Förslag 2: Poströstning   2 röster 
Förslag 3: Voteit OCH poströstning 5 röster 
 
1 nedlagd röst. 
 
Beslut av valsätt: Voteit och poströstning. 
 
Valperioden fastställs till 9 januari– dygnsskiftet mellan 7 och 8 februari 2023. 
 

 
12. Val  

a) Val av skyddsombud 
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En nominering inkommen: Kimberly Barth. Mötet väljer henne. 
 
 

b) Fyllnadsval: ersättare till styrelsen 
En nominering inkommen: Robert Sundin. Mötet väljer honom. 
 

 
13. Aktuellt på pendeln 

Det är nästan 800 FV-dagar som inte blivit utlagda och därmed måste ut innan jul. Klubben 
har föreslagit att 1 F kan omvandlas till 2 semesterdagar + 3 500 kr (nuvarande gnet-
ersättning). Ag vill i stället sälja för 5,4 % av månadslönen, men då man komma överens och 
där är vi inte. 

 
Vad gäller övertidsöverenskommelsen kan vi konstatera att MTR har svårt att tillgodose 
önskemålen. Många pass läggs ut på helgerna. 
 
Semestersök för vecka 2–7 ska lämnas in senast den 13 november i IVU. 
 
Körlärarfrågan. Nils har pratat med Transportstyrelsen om TTJ och körlärare. Han berättar 
att Transportstyrelsen menar att för att ha elev i hytten måste man som lokförare i grunden 
anse sig själv vara lämplig. Medan MTR antagligen själva väljer att se de flesta av sina 
anställda som lämpliga. Ylva Vendel hade på säkerhetsseminariumet fått höra att man efter 
tre säkerhetshändelser på ett år inte längre ansågs vara lämplig. I november fanns 87 
utbildade körlärare varav 60 hade fått elever. 

 
 

14. Medlemsutbildning 
Allmän uppmaning från klubbens studieansvarige Dennis till alla medlemmar: Gå på 
medlemsutbildningar! Seko Stockholm har Introduktionsutbildning den 7/12 och där finns 
lediga platser. Klubben siktar på att hålla nästa avtalsutbildning sent under våren, i april/maj. 
 
 

15. Övriga frågor 
Vad händer i avtalsrörelsen? Ombudsman Thomas Gorin Weijmer uppmanade 8/11 på Seko 
spårtrafiks representantskap klubbarna att ta fram yrkanden som ”inte kostar pengar”, 
eftersom det lär bli svårt att få något mer. Siffran är inför avtalsrörelsen satt till 4,4 procent, 
och ett ettårigt avtal. 
 
Hur blir det med högre ersättning för lokförare efter PTU:s införande? Den processen är inte 
påbörjad. 
  
Det nya regionstyret har aviserat att PTU-projektet pausas och ensamarbetet stoppas i väntan 
på en ny utredning, som tillsätts av dem och förhoppningsvis kommer att innehålla personer 
som kan påtala de många problemen vi har sett. Kamerorna kommer dock fortsätta att 
monteras. 
 
Nils tar upp ett par saker från medlemsmötet 10/6:  
 
Nya nummer av lokförarbladet, till exempel ett specialnummer vid införandet av PTU? 
Lokförarbladet är dyrt och tidskrävande, däremot siktar styrelsen på att uppdatera Loklistan. 
 
Jobba rätt-veckor  inför PTU? Att man följer arbetsinstruktioner till punkt och pricka och inte 
tar genvägar, till exempel att lf inte hjälper till vid tågtömning. Datumet som tidigare sagts var 
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5/12 och nästa styrelsemöte är först efter det, men styrelsen försöker prata 
ihop sig om detta snarast. 
 

 
16. Mötets avslutande 

Mötet avslutades klockan 15.29. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ _______________________  _______________________ 

Dennis Lamberg-Clemes              Nils Westberg Ahlmark  Richard Rosén  

Sekreterare                      Justerare   Justerare 

 


