Verksamhetsberättelse TIM pendlare 17 jan 2011-29 feb 2012
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Revisor

Isabel Dellacasa Lindberg
Marie Zethelius
Per-Anders Staav
Lwaki Ebarasi
Mattias Avelin
Ewa Häggkvist

Initiativ till föreningen togs december 2010. Föreningen bildades den 17 januari 2011.
Styrelsen har haft 3 protokollförda styrelsemöten under året. Arbetsmöten har hållits löpande i
samband med resor till och från arbete, ca 1 g/vecka. Styrelsen har jobbat helt ideellt med
föreningsarbetet.
Ingen årsavgift har tagits ut av medlemmarna.
Kronologisk beskrivning av styrelsens arbete under 2011













Den 17 februari deltog Per-Anders i en av de sex Tankesmedjorna om fördubblingsarbete i
kollektivtrafiken som hölls under februari-mars, arrangerat av Svensk Kollektivtrafik.
Den 9 mars hade föreningen sin kick off på Västerås slott. Ett 50-tal medlemmar och andra
intresserade närvarade.
Den 13 april hade styrelsen ett möte med SJ och Trafikverket på SJ:s huvudkontor.
Den 30 maj hade föreningen ett uppföljningsmöte på Västerås slott. Ca 50 medlemmar och
andra intresserade närvarade.
Under sommaren drev Marie ärendet att flera medlemmar hade blivit nedgraderade från
svart till grå nivå på SJ Prio för att de utnyttjade SJ:s erbjudande om 50% rabatt på 2
månadsbiljetter pga. alla problem som varit under vintern med inställda och försenade tåg.
De kom då inte upp i de 25 000 poäng som krävs för svart nivå. SJ ändrade sig och de som
drabbats fick tillbaka sin svarta nivå.
Den 15 september hade styrelsen ett möte i Arboga med representanter från 9 kommuner i
Mälardalen. Syftet var att presentera föreningen och se möjligheten till samarbete och stark
regional samverkan inom arbetspendling med tåg i Mälardalen.
Den 3 oktober hade Isabel ett möte med landshövdingen och Länsstyrelsens
kommunikationsdirektör med syfte informations- och kunskapsinhämtning.
Den 15 oktober var Isabel inbjuden till ett möte med kommunalråd och
kommunstyrelseordförande i Västerås stad i syfte att etablera kontakt.
Den 1 november var Marie och Isabel inbjudna av SJ för intervju inför deras arbete med
årsredovisning, kapitel hållbarhet.
Den 10 november bjöd en sakkunnig i statsrådsberedningen in styrelsen till ett möte med
representanter ur riksdagens trafikutskott. Mötet handlade om läget för tågtrafiken i
Mälardalen.







Tack vare en av våra medlemmar, Niklas Boman, kunde ny hemsida tas fram och lanseras i
början av december. I och med detta ges bl.a. en enklare möjlighet till anmälan om
medlemskap i föreningen och tydligare informationsordning.
Den 15 december uppvaktade styrelsen SJ:s affärsplanering med anledning av den inställda
21.07 avgången. Tack vare engagemanget från en av våra medlemmar samlades tillräckligt
med underlag in för att kunna driva frågan. Den 20 februari 2012 togs avgången i trafik igen.
Den 19 december träffade Marie kommunalråden i Enköpings kommun för att berätta om
föreningens arbete och etablera ett samarbete.

Kronologisk beskrivning av styrelsens arbete under första kvartalet 2012



Den 26 januari var styrelsen inbjuden av Kristdemokraterna att träffa Annelie Enochson (KD),
ledamot i riksdagens trafikutskott.
Den 15 februari deltog styrelsen i pendlarmötet i Arboga. Föreningen var representerad i
panelen tillsammans med SJ, Trafikverket, Västmanlands kollektivtrafikmyndighet och
infrastrukturministern.

