Styrelsens yttrande över
● motion från Sten Wiberg, Gunnar A Kajander, Folke Örn och Stig Forshult, 30 december
(Punkt 1-4);
● Motion från Freddie Andersson och Folke Örn, 1 december 2017 (Punkt 4)
● Motion från Bengt Walla, (Punkt 5)

1)
Styrelsen föreslår att motionen avslås. Eventuellt kan stämman överväga att stryka förleden
”Föreningen Svenska”.
Motivering: Motionärerna anför att det officiella namnet Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet
är för krångligt och omodernt. Järnvägsfrämjandet används dock i dagligt tal, är inarbetat externt
och är inte så pass krångligt att det motiverar ett namnbyte. Framförallt beskriver namnet
Järnvägsfrämjandet föreningens syfte bättre.

2)
På rekommendation av valberedningen vill styrelsen gå ett steg längre och föreslår att alla
ledamöter väljs på ett år.
Motivering: Bra att valberedningen varje år har möjlighet att överväga styrelsens sammansättning.
Traditionen att välja hälften på två år bygger på att det finns obegränsat med kandidater. Sådan är
inte verkligheten. Tvåårsvalen bakbinder valberedningen och stämman och gör det svårare att byta
uppdrag med varandra inom styrelsen eller att ordförande och vice ordförande byter plats eller att
en ny volontär får det uppdrag som passar vederbörande bäst. Det är dock viktigt att
valberedningen beaktar behovet av kontinuitet i sitt förslag till styrelse.
För att inte ändra stadgarna för ofta rekommenderas dock att denna ändring skjuts upp och
genomförs nästa år tillsammans med andra ändringar som ska utredas.

3)
Styrelsen föreslår att e n formell lösning genom stadgeändring avslås.
Motivering: Motionens ambitioner är lite väl formalistiska, även om vi behöver jobba mot bättre
struktur. En sådan reglering gör stadgarna onödigt detaljerade och styrelsens arbete alltför
oflexibelt. I en reglering är det svårt att förutse alla nya situationer som kan uppkomma. Det bör
vara möjligt att ha nedskrivna rutiner i föreningen som kan vara mer flexibla och som inte är lika
tvingande som detaljerade och komplicerade stadgar.

4)
Styrelsen föreslår att f rågan om medlemsomröstning och röstning genom fullmakt utreds.
Motivering: Förslag till medlemsomröstning i specifika frågor röstning eller röstning genom
fullmakt är intressant men behöver utredas mer i detalj. Å ena sidan är det svårt att resa när
årsstämman är långt bort, å andra sidan har man inte möjlighet att lyssna till argument och delta i
diskussion fullt ut om man inte är närvarande på stämman. Begränsningar i antal fullmakter kan

behövas för att undvika kupper. Det kan finnas tekniska möjligheter med digitala omröstningar och
att delta på möten genom att vara uppkopplad. Detta behöver utredas.

5)
Styrelsen föreslår att det som anförs i motionen lämnas som en rekommendation till
styrelsenatt tillämpas med flexibilitet och eget omdöme.
Motivering: De 10 punkterna enligt motionen är rimliga att ha som riktlinje. Hur de tillämpas får
avvägas efter eget omdöme och den aktuella situationen.

Ytterligare kommentarer om verksamheten i föreningen
Om det är svårt att hålla igång lokalavdelningar skall man kanske försöka skapa lokala nätverk
istället för regelrätta avdelningar. Måhända är digital kommunikation lättare att organiseras kring
än vanlig föreningsverksamhet. Syd, Mälardalen och Bergslagen borde ha underlag för fungerande
avdelningar, men har det inte. Nätverk via mail eller hemsida kan vara ett embryo till nya
avdelningar. Det kunde också användas för grupper som vill specialstudera frågor. Det har dock
funnits nätverk för persontrafik och för godstrafik, men de har inte fungerat så bra med alltför låg
aktivitet.
Mycket beror på individuellt engagemang, men det är ideellt och kan inte kommenderas fram. För
att stärka det behövs det en positiv anda i föreningen. Vi behöver tala mer om vad vi är bra på och
visa positiv uppskattning för vad som görs, än att tala om vad som inte är bra. Bidragande till en
positiv anda är att ha konkreta projekt att samlas kring.

