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ORDFÖRANDENS INLEDNING
Trots pandemin erbjöd år 2021 flera ljuspunkter.
Vi kunde inte hålla föreningsstämman som vi brukar, utan den genomfördes som en
poströstning, som gav tidigare styrelse ansvarsfrihet och valde en ny styrelse.
Det blev därför inte heller någon årsmötesresa.
Styrelsen har under året hållit nio möten (Zoom eller kombination Zoom/fysiskt).
Till sommaren blev vi uppsagda från vår lokal i Sundbyberg, där vi under våren lagt ned
mycket arbete på att ett inreda ett funktionellt bibliotek.
Efter en del letande kunde vi teckna ett förstahandskontrakt på en egen lokal i Väster
haninge med inflyttning i oktober. Där får vi nu plats med både möten och bibliotek, det
till i stort sett samma kostnadsbild som tidigare.
Styrelsen har under året arbetat med att stoppa de sjunkande medlemstalen. Det verkar
som att vi klarat det - i samband med årssldftet pekar mätaren på 4034 medlemmar.
Ekonomin ser bra ut. Det arbete som pågått flera år bär nu frukt, och precis som
budgeterat blev det ett överskott.

TIDSKRIFTEN TAG
Redaktör under aret har varit Jan Ericson och ansvarig utgivare
Lars-Erik Torstenson.

Tidskriften Tåg är föreningens primära kommunikationskanal
och produceras av Jan Ericson med god hjälp av ett troget stall
skribenter.

Tåg är en medlemstidskrift, men vänder sig även till branschfolk.
Innehållet är en välawägd mix av nytt/gammalt och inland/utland.
Under året utkom som planerat tio nummer, samtliga enligt
produktionsplan och i en upplaga som under året ökat från
5 200 till 5 500 exemplar.

\

Ökningen beror dels på att lösnummerförsäljningen hos Pressbyrån börjat repa sig efter pandemin och att Tidskriften Tåg sedan
i höstas också säljs över disk hos Pressbyråns norska motsvarighet, Narvesen. Vi har också när
mare 100 prenumeranter.

Tryckningen av utgåvorna 1-8 skedde hos Lenanders Grafiska i Kalmar, men då denna firma
köptes upp av en dansk koncern och lades ned, tvingades vi flytta tryckningen av restarande
utgåvor till Trydells Tryckeri AB i Laholm, som även fortsättningsvis kommer att anlitas.

MEDLEMSAVGIFTER 2023
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2023:
495 kronor för medlemmar inom Sverige, över 18 år.
250 kronor för ungdomar inom Sverige, under 18 år.

Medlemsavgifterna för utrikes boende måste tyvärr justeras något
på grund av kraftigt ökade portokostnader. De nya avgifterna kommer
att aviseras under hösten 2022.

SJK SERVICE AB
SJK:s kommersiella verksamhet bedrivs sedan 2007 i SJK Service AB.

De huvudsakliga verksamhetsområdena är produktion av SJK medlems
tidskrift Tåg, bokproduktion och produktion av SJK medlemsresor.
Bolaget har inga anställda. Allt arbete i bolaget utförs ideellt av
föreningsstyrelsens medlemmar och andra funktionärer.

Styrelse som valdes på bolagsstämman 23 juni 2021:
Johan Östlund (ordförande)
Ulf Broman, Gunnar Ekeving, Mattias Väversund (suppleant)
Extern vd som utsetts av styrelsen: Lars-Erik Torstenson
Bolagets ekonomi och bokslut granskas av Ted Berglund, auktoriserad
redovisningskonsult. Bolagets verksamhet i övrigt granskas även av
föreningens revisorer.

SJK RESOR
Under året har Lars-Erik Torstenson varit ansvarig för SJK Resor.
Trots den pågående COVID 19-pandemin kunde tva resor genomföras under hösten 2021:

UTFLYKT TILL NORRKÖPING OCH FINSPÅNG,11 SEPTEMBER
Denna resa arrangerades av SJK Östergötland i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum och
skedde med deras Yl 1299. Resan startade i Nässjö och gick via Norrköping C till Åby där vi via
det södra triangelspåret tog av på den nya Kardonbanan mot Händelö. Tyvärr kunde vi bara

köra fram till gränsen mot Norrköpings stads spår. Efter återresa via norra triangelspåret i Åby
gjordes ett lunchuppehåll i Norrköping. Därefter gick färden via Kimstad in på godsbanan mot
Finspång där vi vände på bron över Finspångsån. Tåget återvände sedan via Norrköping C till
Nässjö. Resan samlade totalt 63 deltagare.

HÖSTRESA TILL SUNDSVALL,16-17 OKTOBER

Resan gjordes i samarbete med Järnvägsmuseet i Gävle. Planen var att få göra en premiärtur
med ångloket B 1^29 som just utrustats med ATC. Tyvärr fick loket en lagerskada på grund av
varmgång veckan före resan och ersattes av D 432.
Resan startade i Gävle. På grund av banarbeten på Ostkustbanan gick vi via Kilafors och
Söderhamn till Sundsvall. Tåget bestod av 1 kl-sittvagnar och restaurangvagn med fullservice. 1
Holmsveden mötte den lokala intresseföreningen upp och visade runt. I Söderhamn körde vi via

det nya norra triangelspåret direkt mot Sundsvall där det var övernattning på hotell Strand.
På söndagen 17 oktober körde vi först till Ånge och på den sträckan hade vi lagt in tid för ett
flertal fotostopp och fotokörningar. Bara någon dag före resan kom besked att Trafikverket inte
tillät de planerade fotokörningarna; detta på grund av av en hastigt påkommen omtolkning av
bestämmelserna i gällande trafikföreskrifter. Saken löstes dock genom att vi istället fick läg

ga in ett antal spärrfärder på sträckan. Efter lunchuppehåll i Ange körde vi via stopp i Hennan,
Ljusdal och Bollnäs åter till Gävle C. Resan samlade totalt 95 deltagare.

SJK FÖRSÄLJNING
Boken "Inlandsbanans broar" gavs ut i saraarbete med Trafik-Nostalgiska Förlaget. Det blev

efter viss tvekan en Hjulmarknad, men det var färre besökare än det brukar. Vi deltog förstås
och sålde "Inlandsbanans broar", väggalmanackor och årets fyra Fjärren-spel.
SJK-medlemskap, "Inlandsbanans
broar" och väggalmanackan har

sålts via annonser i tidskriften Tåg
samt på FaceBook och Instagram.
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SJK LOKALAVDELNINGAR
Under året så har verksamheten i stort sett legat nere på grund av pandemin, men SJK Skåne och
SJK Stockholm har genomfört ett antal välbesökta Zoom-möten. I övrigt har SJK Västerås, SJK
Halland och SJK Sundsvall genomfört några enstaka, fysiska möten.
Två försök med klubbmästarmöten i Västerås och Stockholm planerades under året men kunde
inte genomföras på grund av pandemin.
SJK Skåne

21 Stycken Zoom-möten har genomförts under året. Antalet deltagare har varierat från 39 till 81
- totalt hade vi 1178 deltagare. Mötena har annonserats i tidskriften Tåg, men även i Nyhets
brevet SJK Skåne info (ett nyhetsbrev där alla SJK-medlemmar har kunnat anmäla sig för att på
mejlen få Nyhetsbrevet). Vid årsslutet hade vi 173 abonnenter, varav 67 boende utanför Skåne
(och 4 utomlands). Nyhetsbrevet har informerat om det i tid närmaste mötet (i regel 6 dagar
innan mötet och en påminnelse dagen före).
SJK Skåne info har också haft information om möten längre fram samt annan information till
gagn för abonnenterna. Under 2021 utsändes 23 ordinarie mejl och 22 påminnelsemejl.
vår ordinarie lokal är Bulltoftahangaren som Malmö stad låter Museiföreningen Malmö Stads
Spårvägar disponera. Där sker underhåll av museispårvägens spårvagnar i regi av Svenska
Spårvägssällskapets Malmö-avdelning. Då denna förening alltid haft ett nära samarbete med
SJK Skåne (delvis personunion) har även föreningen fått lov att ha möten och det gemensanna
biblioteket där.

Alla Zoom-möten har spelats in och går se på SJK Play.
SJK Stockholm

Under året genomfördes nio programkvällar, varav fyra Zoom och fem hybrid (fysiskt+Zoom).
Dessutom arrangerades sju Ovala bordet-träffar (tågsnack, fika, tidskriftsläsning).
Under våren höll vi fortfarande till på Starrbäcksgatan l i Sundbyberg, men till hösten flyttade
vi in i de nya lokalerna på Åkervägen 1 C i Västerhaninge.
I genomsnitt var antalet deltagare 42 på programkvällarna och 8-9 på Ovala bordet-träffarna.

^

•F^d!Wub mästa^ Sv^Stahres avskedsprogram
1 våras han biblioteket^at återinvigas i Sundbyberg för att strax därefter packas ned igen

des upp igen och kunde återöppnas.
SJK Småland

Två möten genomfördes under året. Information gavs om de nya motorvagnarna som skall gå
i Krösatågen från år 2025, den framtida persontrafiken Nässjö-Oskarshamn samt den tänkta
höghastighetsbanan genom Jönköping och var den nya stationen ska vara belägen.
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SJK Sundsvall

Inga möten kunde hållas under våren, men efter sommaren anordnades fyra fysiska möten
(varav två i samarbete med SSS Sundsvallsavdelning).

15 september: Martin Wisten berättade om vad som finns kvar av spårvägarna i Sundsvall.
Christopher Lindgren berättade om OKB:s fordonsutveckling.(11 deltagare)
13 oktober: Klubbmästaren berättade om Paris spårtrafik med egna bilder från Gare
d'Austerlitz, Gare de Lyon och Metron, kompletterade med kartor från nätet.
Dessutom visades Teknikarv-filmen "Expedition Kilvamma".(6 deltagare)

17 november: Martin Wisten visade bilder, ritningar och föremål från Njurunda busstrafik.
Därefter blev det mer visning av bussbilder från Västernorrland samt journal
filmen "En vacker färdväg Sundsvall-Örnsköldsvik" från år 19^9- (8 deltagare)
15 december: Magnus Eriksson visade Stockholmsbilder som beskrev några av de stora föränd
ringar som skett under åren, framförallt i norra delarna av centrala Stockholm.
Klubbmästaren rundade av med att visa bilder och filmer från Lissabon, Cascais
och Sintra.(8 deltagare)
SJK Halland

Verksamheten har varit väldigt begränsad på
grund av pandemin - under året har endast
två möten hållits.

17 juni:

10 personer träffades på Halm
stad C för att prata, fika och be

skåda olika tågrörelser under
kvällen.
8 december:

11 personer träffades i vår nya
lokal i Halmstad och tittade på
bilder tagna under den långa
period då vi inte kunnat ses.

SJK Västerås

Fyra möten, alla under hösten, med följande innehåll: Två i september där vi på det ena togs
med på en resa till Kanada med Viola och Olle Ek som ledsagare.

På träff nummer två stod Jan Bergman för programmet. Den av honom skapade långfilmen
"Petrolea" berättar om råoljans väg från källorna i Pennsylvania till svenska raffinaderier och
vad man tillverkar av olja

Oktober bjöd på film och berättelse om KURJ med Anders Nordebring som kunnig ciceron.
1 november berättade Jan Svensson om Schweiz.
Antalet besökare var i medeltal 20 stycken.

SJK Östergötland
Innan pandemirestriktionerna trädde i kraft under hösten hann vi den 11 september arrangera

en resa på nya Kardonbanan i Norrköping och banan till Finspång(63 anmälda). Tyvärr blev
det viss överbokning då den tillgängliga Yl-motorvagnen från NJs i Nässjö inte hade så många
platser som utlovats. Därför avstod några resenärer vid påstigning i Norrköping.
Den 9 oktober hölls ett vanligt inomhusmöte där Willy Forsström berättade och visade gamla

bilder från godsspåren i Norrköping, företrädesvis från smalspåret. Willy och klubbmästaren
var överens om att köra repris till våren då endast fem perisoner hörsammat inbjudan.
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ÅRSREDOVISNING 2021

SVENSKA JÄRVÄGSKLUBBEN (802004-4999)
Den kommersiella verksamheten bokförs sedan i januari 2007 i det belagda aktiebolaget
SJK Service AB. Därmed ingår enbart den ideella verksambeten (centralt och i lokal
avdelningarna) i föreningens bokföring.

Resultaträkning

Balansräkning

2021-01-01 --12-31

2021

2021-12-31

Belopp i 1000-tal kronor

Belopp i 1000-tal kronor

Intäkter

Tillgångar

Medlemsavgifter

1998,7
1 998,7 2 009,2

Övriga intäkter
Summa

5,0
5,0
2 003,7

2,2

2 011,4

Kostnader

Lokalavdelningar
Kanslitjänster
Medlemsregister
Portokostnader

9,7
183,3
107,9
21,4

15,6
174,0
142,5
0,0

2021

Andelar i dotterföretag 400,0
Fordringar
0,0
Kassa och bank
1 637,6

400,0
250,0

2 037,6

1162,4
1 812,4

Eget och främmande kapital
Eget kapital
Kapitalbehållning
686,8

684,6

Summa tillgångar

Årets resultat

359,5

2,2

1046,3

686,8

Förbetalda medlemsavg. 991,0

998,4

Summa

Prenumeration av Tåg 1 303,8 1 664,2
till medlemmar

Skulder

Övriga kostnader
Summa

18,1
16AA.2
1 644,2

2 009,2

Övriga skulder

0,3

127,2

991,3

1125,6

2 037,6

1 812,4

Summa

Årets resultat

Summa eget och

359,5

främmande kapital
Västerhaninge 21 mars 2022

Johan Östlund

Ulf Broman

Lars-Erik Torstenson
Mattias Väversund

Niklas Bygdestam

Ingemar Eriksson
Gunnar Ekeving

Jan Ericson

Pelle Molin

SJK FÖRENINGSBUDGET 2022
Belopp i 1000-tal kronor
Intäkter

Medlemsavgifter

Övriga intäkter

Kostnader

2 000
O

Lokalavdelningar
Kanslitjänster
Medlemsregister
Portokostnader

Prenumeration Tåg till medl.

Övriga kostnader
Summa

2 000

Summa

Budgeterat resultat
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50
175
120
20

1 600

24
1989

PRELIMINÄRT BOKSLUT 2021

Förslag till bokslutför
SJK Service AB lades

fram vid styrelsemöte
den 17 mars och kom

SJK SERVICE AB (556715-7203)
Belopp i 1000-tal kronor
Gemensam administration
Intäkter

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat

ftfall 2021

utfall 2020

Budget 2022

0

2

0

- 21

- 11

- 35

- 365

- 222

- 386

- 225
- 26
- 262
- 260

155
226

93

150

290

240

0

- 386

0

- 257
- 257

Tidskriften Tåg
Tidningsförsäljning
Annonser

Prenumerationer

Medlemsprenumerationer

Övriga intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Inköp av varor och tjänster

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Resultat

89

100

100

1 230
25
1725

1570
37
2 090

1 510
30
2 030

-103
- 1 219

- 245

- 75

- 1414

- 1 240

- 18

- 115

- 20

-1340

- 1774

- 1335

385

316

695

184

121

121

-1

-1

0

- 37
-9

- 35

-34

-1

- 10

0

0

- 47

- 81
- 118

-44

137

3

77

322
-3
- 206

162
-2

500
-6

- 169

- 480

-4
- 175
-13

- 500

Försäljning
Intäkter
Personalkostnader

Inköp av varor och tjänster

Övriga rörelsekostnader
Lagerförändring
Summa kostnader
Resultat
Resor
Intäkter
Personalkostnader

Inköp av varor och tjänster

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Resultat

-58

- 267
55

-14
0

Förlag
Personalkostnader

Inköp av varor och tjänster

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Resultat
Information och IT
Rörelsekostnader

Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat
Totalresultat före skatt

0

0

0

- 76

- 30

- 35

0

0

0

- 76

- 30

- 76

- 30

- 35
-35

- 55
- 15
- 70
-70

- 47
- 15

- 67

- 62

- 62

-82
- 82

-46

398

45
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-15

mer att fastställas på
bolagsstämman i maj.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL
SJK ÅRSMÖTE 2022
SJK Valberedning har i år valt att inte göra några större förändringar i styrelsen, varken i
antal ledamöter eller positioner i vårt förslag. Då Mattias Väversund anmält att han inte hinner
engagera sig i SJK, har vi nöjet att föreslå Hans Johansson, Göteborg, som ny ledamot.
Stockholm den 2 april 2022: Bengt Schelin (sammankallande), Ove Norsten, ErikTrulsson
Post

Mandattid

Namnförslag

Hemort

Typ av val

Lund
Stockholm
Stockholm
Stockholm

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

Göteborg
Uppsala

Omval

Ordförande

1 år

Johan Östlund

Ledamot

2 år

Ulf Broman

Ledamot

2 är

Gunnar Ekeving

Ledamot
Ledamot

2 år

Lars-Erik Torstenson

2 år

Hans Johansson

2 år

Niklas Bygdestam

Ledamot
Ledamot

Omval

Nyval

1 år

Pelle Molin

Stockholm

Fyllnadsval

Jan Ericson

Ledamot

2 år
2 är

Falkenberg
Norrköping

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Ledamot

Ingemar Eriksson

Revisor

1 år

Per Krogh

Karlstad

Revisor

1 år

Peter Alsén

Jönköping

Rev.suppl.

1 år

Jan Bengtsson

Stockholm

Valberedning
Valberedning
Valberedning

1 år
1 är

Bengt Schelin (sam.kall.) Stockholm

1 år

Peter Gibson

Stockholm
Stockholm

Ove Norsten

Omval
Omval

Nyval

DIGITALA KANALER
SJK publicerar nu aktuell information från styrelsen och lokalavdelningarna på vår webbplats
www.sjk.se. Inspelningar från lokalavdelningarnas videomöten har också gjorts tillgängliga på
www.sjk.se, liksom gamla nummer av tidskriften Tåg, grafiska tidtabeller med mera.
SJK diskussionsforum Postvagnen är Sveriges största diskussionsforum för järnväg. Här disku

terar vi allt som har med järnväg att göra och visar också bilder. Postvagnen är även ett kom
plement till webbplatsen www.sjk.se när det gäller att nå ut med information från styrelsen och
lokalavdelningarna.

Via Facebook-sidan @jarnvagsklubben når SJK ut till en bred publik. Vi lägger även ut informa
tion på andra Facebook-sidor.

BIBLIDTEK DCH ARKIV
Biblioteket har efter ytterligare gallring sorterats upp, och katalogen har uppdaterats. Detta
blev klart lagom till flyttningen från Sundbyberg, och därmed kunde biblioteket snabbt börja
fungera i den nya klubblokalen.
SJK Arkiv gallrades inför flyttningen till de betydligt mindre utrymmena i Sundbyberg. Reste
rande material har inlemmats i biblioteket. Inskanning av grafiska tidtabeller har slutförts och
publicerats på www.sjk.se.
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