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MUSEIFÖRENINGEN VÄSTRA CENTRALBANANS JÄRNVÄG 
 

kallar till  
 

ÅRSMÖTE och föredrag om YBo6-rälsbussar 
lördagen den 22 mars 2014 kl. 12.00 i Folkets hus, B-salen, Nygatan 24,  

ULRICEHAMN 
 
Årsmötesförhandlingarna hålls i Folkets hus, B-salen, Ulricehamn och påbörjas omkring kl. 
13.15. Mötet bör ta en knapp timme i anspråk.  
 
Dagordningen för årsmötet lyder som följer: 
 
a) mötets öppnande, 
b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare 
c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
d) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 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) ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet 
i) ärenden som medlem stadgeenligt väckt (motioner) 
j) val av föreningens ordförande 
k) val av styrelseledamöter (styrelsen konstituerar sig på eget möte) 
l) val av en revisor jämte dennes suppleant 
m) val av valberedning (minst två personer) 
n) fastställelse av årsavgift för 2014 
o) övriga frågor som mötet önskar behandla och eventuellt besluta i 
p) mötets avslutande 
 
Före årsmötet, kl. 12.00 lördagen en 22 mars, kommer Anders Jansson, Göteborg, att hålla 
ett föredrag med titeln ”Stålrälsbussar under tre decennier”. Särskild betoning sker på den 
så kallade YBo6-familjen, vars fordon trafikerade VCJ från maj 1957 fram till den absoluta 
nedläggningen i juni 1988. Föredraget hölls första gången i september 2013, i samband med 
att Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) genomförde tredagarsresa och uppmärksammade att 
det gått 60 år sedan de första stålrälsbussarna började levereras till svenska normalspåriga 
järnvägar. Dessa rälsbussar kan också sägas ha räddat många trafiksvaga banor från 
nedläggning.  
 
Med detta utskick finner Du ett inbetalningskort för 2014 års medlemsavgift, som är 
oförändrat 50 kr.  

Varmt välkommen! 
Styrelsen – Tomas Themar, Johan Bjerke Ingemar Hultin, Tora Widfeldt, Lars Öberg 


