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Under året har styrelsen hållit två protokollförda styrelsemöten. Arbetsmöten har hållits löpande
i samband med resor till och från arbete, ca 1-2 ggr/vecka. Styrelsen har jobbat helt ideellt med
föreningsarbetet.
Ingen årsavgift har tagits ut av medlemmarna. Medlemmar som vill stötta föreningens arbete
ekonomiskt har kunnat lämna ett bidrag till föreningens bankkonto. Enköpings kommun har
ställt upp med lokaler vid årsmötet och medlemsmötet i november.
Kronologisk beskrivning av styrelsens arbete under 2012





Januari
Styrelsen bjöds in av Kristdemokraterna i Västerås att träffa Annelie Enochson (KD), ledamot i
riksdagens trafikutskott.
Februari
Den 12 februari hölls årets första styrelsemöte i Enköping
Den 15 februari var styrelsen inbjuden till Arboga kommun, genom Olle Ytterberg, för ett
pendlarmöte. Föreningens ordförande, Isabel, deltog i panelen tillsammans med SJ,
Trafikverket, Västmanlands kollektivtrafikmyndighet och infrastrukturministern.



Mars
Den 30 mars hölls föreningens årsmöte i kommunhuset i Enköping. Ca ett tiotal medlemmar
slöt upp.



April
Marie, Isabel och Per-Anders var inbjuda och träffade SJ för ett lunchmöte på huvudkontoret.
Maj






















Den 30 maj hölls föreningens tredje uppföljningsmöte på Västerås slott. Ca 45 personer
närvarade och SJ, Trafikverket, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Klas
Wåhlberg, vd Bombardier, deltog.
Under våren gav föreningen genom styrelsen ett skriftligt yttrande på förslagen till
Trafikförsörjningsprogrammen från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i
Västmanland och Uppsala län. Den 30 maj skickades yttrandet till RKTM.
Juni - augusti
Under sommaren sammanställde Marie tillsammans med en av föreningens medlemmar en
skrivelse till SJ:s kundtjänst angående hantering av restidsgaranti, SJ prio samt generella
kundtjänstärenden. Brevet skickades till SJ:s kundtjänst den 3 september.
Isabel och Marie blev intervjuade för ett reportage i TiM-tidningen i september – oktober
numret.
September
Den 8 september var Marie och Isabel inbjudna av Järnvägsfrämjandet till deras
riksseminarium i Stockholm för att hålla ett föredrag om arbetspendling med tåg.
Den 22 september hölls föreningens andra styrelsemöte.
Marie, Isabel och Kristin hade ett lunchmöte med SJ på deras huvudkontor.
Oktober
Isabel träffade Klas Wåhlberg, vd på Bombardier, för ett möte om tågsituationen.
Marie och Per-Anders bjöds in till ett möte med SJ kundtjänst som en följd av den skrivelse
föreningen skickade till SJ i september.
Den 18 oktober hölls föreningens fjärde uppföljningsmöte på Västerås slott. Ca 45 personer
närvarade. SJ:s styrelseordförande, Swebus, Trafikverket och RKTM deltog.
Marie, Isabel och Margareta kallade till och hade ett möte med samhällsstrateger från
Enköping, Västerås och Arbogas kommuner samt kommunikationsdirektören på
Länsstyrelsen i Västerås.
November
Den 22 november hölls ett medlemsmöte på kommunhuset i Enköping. Ett 50-tal
medlemmar slöt upp samt förtroendevalda från kommuner och landsting samt ordförandena
från Västmanlands och Uppsala läns kollektivtrafikmyndigheter.
December
Isabel var inbjuden och höll ett föredrag om arbetspendling med tåg i Mälardalen för SJs
styrelse.
Marie och Per-Anders representerade styrelsen på inbjudan av SL till samråd inför
komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram avseende
länsöverskridande trafik. Föreningen utgjorde de enda som tackat ja till inbjudan.
Övrigt arbete
Under året har föreningens arbete uppmärksammats av media och Marie och Isabel har vid
flera tillfällen varit intervjuade i lokalpress, lokalradio och lokal tv.

