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Kallelse medlemsmöte 
Torsdagen 20 maj 2021 kl 16.30 

Mötet ska äga rum digitalt på Teams och röstning på VoteIT, vet du att du 
behöver hjälp med det tekniska så logga in på mötet 15.00 för att vi skall slippa 

tekniska problemen under själva mötet. 
Obs! Anmäl din mailadress senast den 17 maj kl 12.00 så att du kan vara med, 

till sekotunnelbanan@gmail.com 

Skriv på rubriken ”medlemsmöte 20 maj” (se även detaljer i slutet av kallelsen) 

 
Förslag till dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Mötet behörig utlysning 

3. Val av presidium: a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) 2 st Justerare d) 2 st rösträknare 

4. Nomineringar till vakanta platser  

 

Klubben 

o 1 st ersättare revisor, 1 år 

Sektion 121 Grön Linje 

o 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 1 år (fyllnadsval) 

Sektion 122 Röd Linje 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval på 1 år 

o 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt) 

o 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år 

o 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 2 år fyllnadsval 

Sektion 123 Blå linje 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik på 1 år fyllnadsval  

o 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt) 

Sektion 124 Tjänstemän 

o 1 st Ordförande 2 år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen 

o 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år 
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o 2 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år 

            Val på vakanta platser 
Klubben 

o 1 st ersättare revisor 1 år 

Sektion 121 Grön Linje 

o 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 1 år (fyllnadsval) 

Sektion 122 Röd Linje 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år  

o 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt) 

o 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år 

o 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 2 år fyllnadsval 

 

Sektion 123 Blå Linje 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik på 1 år fyllnadsval 

o 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt) 

Sektion 124 Tjänstemän 

o 1 st Ordförande 2 år 

o 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år 

o 2 st ersättare sektionsstyrelsen 

o 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år 

o 2 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år 

5. Motioner 

6. Information om förhandlingar samt övrigt.  

 

Om går du på fritiden får du 2½ timmar övertid/tidskompensation. 

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information. 

Skriv ditt namn, anställningsnummer, befattning, område och mejladress. 
OSB: Det accepteras inga anmälningar via sms eller via telefon. 

 

Välkomna 

önskar Klubbstyrelsen 
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