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Kallelse till årsmöte 2023 i NJS svensk avdelning

NJS svensk avdelning kallar samtliga medlem-
mar till föreningens ordinarie årsmöte onsda-
gen den 24 maj 2023 kl. 14.00. Årsmötet 
genomförs i Trafikverkets lokaler i Solna. Det 
finns öven möjlighet att delta på distans via Teams. 
Årsmötet inleds med en presentation av det 
nyinstiftade Järnvägscollege som ska vara en 
neutral mötesplats för järnvägsbranschen i 
utbildningsfrågor.

Tid
Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00–16.00.
Observera att alla besökare som deltar på plats i Trafik- 
verkets lokal måste visa legitimation vid registrering och 
komma i god tid innan årsmötet (senast kl. 13.45). 
Representant från NJS hämtar anmälda och registrerade 
medlemmar i Trafikverkets reception.

Plats
Trafikverkets regionkontor, Solna Strandväg 98, 
Solna.

Det är även möjligt att delta digitalt via Teams. Ange i din 
anmälan om du deltar via Teams eller i Trafikverkets lokal.

Anmälan
Anmälan senast tisdag 23 maj. 
Länk till anmälningsformulär : Anmälan

Anmälan kan också göras på NJS webbplats: njs.one

Program
14.00 Välkommen!
 – Per Olof Lingwall, ordförande NJS svensk avdelning

14.10 Järnvägscollege – skapar förutsättningar för 
 och kvalitetessäkrar järnvvägsutbildningar
 – Hans Celander, kanslichef, Järnvägscollege 
 – Andreas Pernblad, projektledare, Järnvägscollege

14.40 Kaffe och mingel

15.00 Årsmötesförhandlingar

Dagordning vid årsmöte 2023
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Mötets behöriga utlysande
§ 5 Val av mötesordförande
§ 6 Val av mötessekreterare
§ 7 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Behandling av motioner
§ 12 Behandling av styrelsens förslag
§ 13 Fastställande av medlemsavgift
§ 14 Fastställande av budget
§ 15 Val av styrelse
 – Ordförande väljs på fyra år samma år som ordinarie möte 
  med generalförsamlingen.
 – Minst tre ledamöter väljs på två år året efter ordinarie 
  möte med generaldörsamlingen samt två år därefter.

§ 16 Val av två revisorer och en revisors- 
 suppleant på två år  
 – Val sker samma år som ordinarie möte med generalför- 
  samlingen samt två år därefter.

§ 17 Val av två ledamöter och en suppleant på ett 
år till valberedning
§ 18 Val av ombud till NJS Service Sverige AB:s 
 bolagsstämma
§ 19 Redovisning av NJS Service Sverige AB:s 
 verksamhet, resultat- och balansräkning, m.m.
§ 20 Redovisning av valberedningens nominering 
 av styrelseledamöter i NJS Service Sverige AB
§ 21 Direktiv till valt ombud på NJS Service Sverige  
 AB:s bolagsstämma
§ 22 Beslut om ägardirektiv till NJS Service Sverige AB
§ 23 Övriga frågor
§ 24 Årsmötets avslutande

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh52v7M8cgyHotYb69J1nrF4qHAxzqFJdIvFLCRG2rCoriKg/viewform?usp=sf_link
https://njs.one

