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KALLELSE till årsmöte
Medlemmar i Spårvägssällskapet RINGLINIEN kallas till årsmöte 2019
Lördagen 23 februari kl.13.00. Lokal: Spårvägsmuseet.

Vi rekommenderar att medlemmarna åker kollektivt till
mötet. Parkeringsmöjligheterna utanför portarna mot
tidigare bussgården är nu borta. Längs Åvägen råder
stoppförbud. Numera gäller parkeringshuset på Anders
Perssonsgatan eller parkering ovanpå Vagnhallen
Rantorget.

Kl. 11.00 Vi startar i Gårdahallen
Vi börjar nu med att presentera vad som pågår i Gårdahallen. Särskilt välkomnar vi alla nya medlemmar
att på detta sätt stifta bekantskap med museivagnarna och de aktiviteter vi bedriver.

Kl. 11.30 Spårvagnsrundtur
Vi fortsätter med en rundtur på stan i lämplig spårvagn. Veteranvagnen passerar Drottningtorget tidigast
11.45 på utvägen och 12.30- 45 på ingång mot hallen för dem som vill ansluta längs vägen.

Kl. 13.00 Årsmöte i Spårvägssällskapet RINGLINIEN
Lokal: Gårdahallen, museilokalen, J Sigfrid Edströms Gata 2. Dagordning se nedan.

Paus med förfriskningar och försäljning, samt möjligheter att se sig runt i hallen.
Här har ni chansen att komplettera biblioteket.

Ca kl. 14.30 Göteborgs Spårvägars resa med anledning av avsiktsförklaringen
Hugo Lepik, vVD, berättar om utmaningar nu och kommande

Med en lång erfarenhet från kollektivtrafiken i bagaget så återvände Hugo Lepik under 2018
som vice VD till Göteborgs Spårvägar AB. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har
avgett en avsiktsförklaring dels om delat ägande av spårvägsbolaget och dels om annorlunda
fördelning av ansvaret mellan Regionen och Staden. Till följd av dessa förändringar står
spårvägsbolaget inför flera nya utmaningar.

____________________________________________________________________________________________

Dagordning för årsmötesförhandlingarna.
a: mötets öppnande
b: val av mötesordförande, sekreterare och två justerings-

personer, tillika rösträknare
c: fråga om mötet blivit behörigen utlyst
d: styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
e: revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
f: beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning
g: beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
h: ärende som styrelsen hänskjutit till mötet
i: ärende som medlem stadgeenligt väckt (motioner)
j: val av styrelseledamöter jämte suppleanter
k: val av föreningens ordförande
l: val av två revisorer jämte deras suppleanter
m: val av valberedning
n: fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
o: övriga frågor som mötet önskar behandla och

eventuellt besluta i
p: mötets avslutande
_________________________________________________________

Valberedning i arbete
Har Du synpunkter på eller förslag till nya
kandidater till styrelsen eller revisorer?

Du når valberedningen via e-post
valberedning@ringlinien.org.

Årsmöteslokalen är i södra änden av hallen:
Linje 60 (buss) Vagnhallen Gårda
Följ J Sigfrid Edströms gatan bort till vagnhallen
Linje 1, 3, 6, 8, (spårvagn) till Svingeln
- Följ Bältgatan ner längs skolan – ta bron över ån
– följ hallen längs ån till södra sidan.
Ingång Reuterswärds gata, bortanför spår 8.
Se upp för spårvagn ! Välkommen !



Program

Årsmöte 23 februari – se omstående sida !

Torsdag 7 mars kl 19-21
Programkväll i klubblokalen:
Alfredssons Buss 1923-1975
Furiren som erövrade Vedens Härad
Busstrafiken i Borås har fått (delar av) sin historia nedtecknad i en nyligen utkommen bok.

Stig Hammarson och Bengt Svensson som står bakom boken kommer tillsammans med
bussbevararen Anders Mennerholm att berätta mer om hur trafiken utvecklades i Borås
under det halvsekel då motorfordonen tog över gatubilden. Hur bussar utvecklades från
tidiga träkonstruktioner på lastbilschassin fram till helbyggda aluminiumkarosser.

Torsdag 11 april kl 19-21 Programkväll i klubblokalen:
Några Moderna spårvägssystem i Nordamerika - Björn Stråhle berättar och visar bilder

Även i bilismens förlovade land kan man se hur spårburen trafik nu återtar gatubilden i
många städer. Precis som i Europa så har spårväg blivit ett verktyg i rehabiliteringen av
nedslitna citykärnor. Björn Stråhle som ofta och gärna reser till denna världsdel ger några
exempel från ”over there”.

Torsdag 23 maj kl 19-21 Säsongsavslutning - Spårvagnsutfärd

Samling kl 18:45 för sedvanlig utfärd med spårvagn. Vi kör en tur till någon intressant del av
staden där det händer saker i år.

Besök Spårvägsmuseet !
Museet håller öppet söndagar kl.11-14. (Obs Påskdagen stängt.)
Som medlem har du fri entré till museet mot uppvisande av medlemskort. Du har möjlighet
att komplettera dina samlingar genom att köpa böcker och kalendrar när museet har öppet.

Trafiken på Lisebergslinjen inleds preliminärt lördagen 27 april.
Sedan blir det trafik varje lördag fram till midsommar. (Ingen trafik på midsommardagen.)
Som medlem har du fri resa i mån av plats, mot uppvisande av medlemskortet.

Avin för medlemsavgiften distribuerades i januari i ett separat brev. Många har redan betalt,
men vi påminner övriga om att betala före 28 februari. Avgiften är oförändrat 240 kr för
enskild medlem resp. 360 kr för familjemedlemskap. OBS! nytt konto BG 725-5391
När du betalar ber vi dig att inleda meddelandet med ditt medlemsnummer och namn.
Detta så att din betalning skall bli riktigt registrerad. Eventuell adressändring anmäler du
bäst via hemsidan eller via e-post till medlemsservice@ringlinien.org. Medlemskorten kommer
sedan att skickas ut i senare delen av mars till alla som betalt medlemsavgiften i tid.

Nr 4/2018 av tidningen RINGLINIEN distribuerades i mitten av december.
Nr 1/2019 av RINGLINIEN beräknas till början av april.

Besök vår omgjorda hemsida

www.ringlinien.org

Programkvällarna äri norra änden av hallen:
Linje 60 (buss) Vagnhallen Gårda
Följ J Sigfrid Edströms gatan bort till vagnhallen
Linje 1, 3, 6, 8, (spårvagn) till Svingeln
- Följ Bältgatan ner längs skolan – ta bron över ån
– ingång genom dörren bredvid fönstren.
Se upp för spårvagn ! Välkommen !


