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A R S M O T E 

Tisdag den 14 februari kl. 15.00 

Arsmotesforhandlingar 
Information i aktuella fragor 

Fruktkorg utiottas pa motet 
Pizza med 61 och kaffe 

Valkomna! 
/Klubbstyrelsen 



ARSMOTE! 

Harmed kailas du till Klubb Taby's arsmote tisdagen den 
14 februari kl. 15.00 i sammantradesrummet, Taby IP. 

Dagordning: 1) Arsmotet oppnas 
2) Faststailande av dagordningen 
3) Val av 

- ordforande for motet 
- sekreterare 
- tva justerare/rostraknare 

4) Behandling av 1994 ars verksamhetsberattelse 
5) Behandling av revisorernas beratteise 
6) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
7) Val av 

a. klubbstyrelse 1995 
b. ordforande 1995 
c. kassor 1995 
d. styrelsesuppleanter 1995 
e. revisorer 1995 

8) Val av ordinarie ledamot till avdelningens 
representantskap samt tva ersattare 

9) Val av valberedning 
10) Aktuell information fran klubbstyrelsen 
11) Nya fragor 
12) Dragning i arsmoteslotteriet 
13) Arsmotet avslutas 

Servering ilunchrummet frin kl. 14.30. Klubben bjuderp^ pizza, oloch kaffe. VSI-
komna! 

/Klubbstyrelsen 



VERKSAMHETSBERATTELSE 1994 

Styrelsen for Klubb Taby far harmed avge foljande verksamhetsberattelse for tiden 
1/1 -31/12 1994. 

STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONER 

Ordforande 
Kassor 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 

Suppleanter 

Studieombud 

Revisorer 

Christian Garmstedt 
Jan Ahman 
Stefan Franzen 
Olof Klaesson 
Jeanette Jonsson 

Lennart Gunnarsson 
Maria Thyren 

Vakant 

Borje Holmgren 
Krister Lind 

Repskapsledamot Christian Garmstedt ordinarie 
Stefan Franzen ersattare 
Jeanette Jonsson ersattare 

Valkommitte Stefan Andersson sammankallande 

Skvddsombud Ordinarie Ersattare 
Utdelning Tomi Olsen Tony Wallin 
Sortering Dan Eriksson Vakant 



MOTESVERKSAMHETEN 
Klubben har under aret hSUit ett klubbmote och ska ha arsmote 14/2. Dessutom 2 stycken 
informationsmoten de handlade om 8-timmarsdag och RALS:en. Christian har ocksS haft 
mote de fiesta lagen. Styrelsen har sammantratt 4 ganger. Till styrelsemotena har kontakt-
ombuden och skyddsombuden inbjudits. 

REPRESENTATION 
Representanter fran klubbstyrelsen har deltagit i de ordforande konferenser som regionklubben 
samt avdelningsstyrelsen anordnat. Christian akte aven runt ett tiotal kontor och hade moten 
med ett trettiotal lag, framst pa den sodra sidan under april-maj. Bide Janne och Christian 
har varit med och diskuterat Stockholm norras utdelnings affarsplan med Mats Johansson. 
Efter antal forhandlingar sk sa vi att vi INTE godkande 95-ars plan. 

STUDIER 
Under verksamhetsSret har inga kurser anordnats i klubbens regi. Sju medlemmar har deltagit 
i kurser som anordnats av regionklubben. 

LONERNA 
Forst i december slutfordes loneforhandlingama for 1994. Avtalet iimeholl for det forsta ett 
generellt pislag pa 255 kr/man till alia (heltid). Dessa fick vi i februari. Resten av pengama 
lades ut i en regional pott. Forhandlingama om pengama som var kvar fordes fram till 
december, under hSrd tidspress for att om mojligt fS ut pengama till jul. Forhandlingama 
forsvarades av att arbetsgivaren ville lagga ut alia pengar pa individuella "duktighetspaslag" 
Frin fackets sida ville vi lagga ut potten pa generella paslag till dem som halkat efter i hogsta 

^ basSr i respektive lonegrupper. I Taby fick ett femtiotal personer extra lonelyft, flertalet av 
dessa fick 400 kr for reklamen. Nytt ar ocksS att flera tilla^lades in pa lonen^kan alltsS inte 
tas bort frSn lonen mycket bra for oss. Under ar 95 hoppas vi ocksS att gruppispengama 
ska laggas in pa lonen. Jaime var med i loneforhandlingen och skotte sig bra cirka 30% 

^ av beloppet gick till individuella lonelyft resterande gick till generella lonelyft, om man jamfor 
med andra delar av landet sS blev ofta procent siffroraa tvartom. 

JULTRAFIKEN 
Sortering-Taby sorterade aven i Sr julkort verksamheten gick bra sa man hjalpte aven 
Tomteboda att hinna klart. Men tyvarr sa forsvinner sortering senast 1/4-96 fran Taby. 
Inom utdelning gick det forvanansvart bra under julveckan. Med tanke pa att vi hade 
mindre antal julforstarkningar an foregaende Sr. Men veckan efter jul blev mycket hard, 
p§ grund av kataloger, reklam och mycket post som vanligt hoppas att det blir forstarkning 
aven veckan efter jul nasta ar. 



Vi har ocksS fatt en del rabatter pa olika anlaggningar t.ex. Taby workout och aven pa 
gymet i Taby centrum. 
Finns aven en gymnastikhall till forfogande varje tisdag mellan 16-17 med olika sporter 
som Gerhard har gjort ett schema for. Tyvarr ar den lite daligt utnyttjat. Hitta gama pa 
egna forslag. 
De fiesta som provade pa massagen var nojda och vi hoppas att aven under 95 fS 
tillging till massagen i Taby. 
SS hande det den 27/1 brandlarmet satte i gang pa grund av en vattenlacka. Men i den 
oordning som uppstod under larmet s i marktes det att vi behover se over rutinema. 
Vi behover aven ova mera sa att det inte uppstir den har forvirringen igen vad man ska 
gora eller ta vagen. Den har gangen var det inget farligt men kanske nasta gang. 

SLUTORD 
Styrelsen fir med denna verksamhetsberattelse tacka for fortroendet att fitt leda klubbens 
arbete under det gingna aret. 
Alia de stora problem som vi stir infor under det kommande iret kraver en hog facklig 
aktivitet. Det ar v i r forhoppning att s i blir fallet. Det ar inte ordforande som ar facket, det 
ar inte styrelsen som ar facket det a r " NI, DU " som ar facket. 
Stall upp till styrelsen det ar inget farligt ,det kan daremot vara b ide kul och intressant 
att lira sig nya saker. Om ni inte sjalva vill, lamna d i namn p i personer som ni tror kan gora 
nytta i styrelsen . Valberedningen bestir av Stefan Andersson och roda rosen Jorgen Vallberg. 
styrelsen 

C 



2 

KALENDERAR 1994 KLUBB T A B Y 

Ver Konto- Kassa P G I N G A E N D E BALANSKONTO 1994 
Datum nr utdrag DEB KRE DEB KRE 

Inglende balanskonto frSn 1993 137,89 3163,82 Kassa -137,89 
,21/1 StyrelsemOte 1 A 168,00 Postgiro 3163,82 
.11/2 OverfOrIng frSn PG till kassa A 138,00 138,00 3025,93 
.24/2 OverfOring frdn PG till kassa B 1250,00 1250,00 
.23/2 Arsmote smOrgistcirta 2 1250,00 U T G A E N D E B A L A N S K O N T O 19 94 
.23/2 Arsmote fruktkorg + lottring 3 C 325,00 
.14/3 Administrationsbldrag D 2860,00 Kassa 0,11 
.16/9 Administrationsbidrag E 2720,00 Postgiro 5892,62 
.28/9 Postfiket 4 F 312,00 5892,73 
.28/9 Postfiket 5 F 96,00 
.29/9 Brevb.mOte hos Christian 6 G 310,00 A R E T S VI MST 
.29/9 Avtackning BOrje H avg ur styrelsen 7 G 149,00 
.15/11 Avtackning Tuomo P slutat 1 Posten 8 H 155,00 2866,80 
.31/12 Ranta 1 51,80 

REVISIONSBERATTELSE 

Vi har tagit del av tillstallt material och 
granskat rSkenskaperna. 
Vi tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrih 

och foreslSr att visad utgaende balans-
rakning overfors till ny rakning 1995. 

Taby 1995-02-

1388.00 1387.89 8795.62 2903,00 
Utgdende balanskonto 1994 

8795.62 
Borje Holmgren Krister Lin 

1 
S U M M A 6892 ,73 

Sida 1 


