
Förslag om ändring av föreningens stadgar 
 
Föreningen började under föregående år utföra serviceuppgifter som gräsklippning, snöskottning, 
transporter mm i Svaneholm. En liknande verksamhet i annan regi hade tidigare funnits och fungerat 
som ett s k ”Arbetsintegrerat socialt företag”. Detta ger vissa fördelar men kräver godkän-
nande av Tillväxtverket. För att även JÅÅJ ska kunna söka krävs en stadgeändring. 
 
I nuvarande stadgar, §3, beskrivs föreningens verksamhet. 
 
§3 Syfte och verksamhet.  
1. Järnvägssällskapet JÅÅJ är en ideell förening med syfte att främja intresset för järnvägar och verka 
för bevarande av anläggningar, föremål och uppgifter av järnvägshistoriskt intresse, främst med an-
knytning till järnvägarna i Dalsland och Västra Värmland.  
2. Verksamheten för JÅÅJ ska omfatta anskaffande/insamling, renovering/redigering, underhåll och 
förevisning/publicering av anläggningar/föremål/uppgifter, forskning, utfärder, studiebesök och sam-
mankomster för medlemmar. Verksamheten ska med föreningens rullande material visa hur en järn-
väg inom JÅÅJ:s verksamhetsområde fungerade under mitten av 1900-talet.  
3. Annan verksamhet som genererar intäkter och uppmärksamhet, samt bidrar till föreningens fort-
levnad kan också komma i fråga.  
4. Föreningen är öppen för alla intresserade som vill stödja föreningens syfte och verksamhet.  
5. Trafikering i samverkan med andra järnvägsföreningar kan också anordnas genom avtal. 
Nåt sånt här kanske, då täcker det in vad Tillväxtverket vill ha. 
 
I punkt 3 öppnas möjligheten att bedriva verksamheter som t ex ger JÅÅJ intäkter och ger ett 
positivt intryck. JÅÅJ-resurs uppfyller både kraven.    
 
 Styrelsen föreslår därför att en ny paragraf (§4 och där numreringen ändras för efterföl-
jande paragrafers numrering ändras) införs i stadgarna med följande lydelse: 
 
§4 JÅÅJ-resurs 
I enlighet med §3, punkt 3, bedriver JÅÅJ genom sin avdelning JÅÅJ-resurs en serviceverksamhet. För-
utom punkterna ovan syftar verksamheten till att: 

1. Erbjuda en meningsfull sysselsättning och ett sammanhang att fungera i till personer i utan-
förskap. Detta ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling, personlig utveckling och 
entreprenörsanda. 

2. Medverka i och stödja kultur-, miljö och turismprojekt i Svanskog. 
3. Tillvarata förutsättningar och resurser i första hand i Svanskog och därigenom bidra till sam-

hällsutvecklingen.  

 
 

  
 
 


