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BOLAGSORDNING

en vid l)ol;igets bildande antagna, den 26.1 1872 fastställda, bolags
ordningen ansågs vid tiden för banans fullbordande böra undergå
vissa förändringar beträffande styrelsens sammansättning samt

tiden för ordinarie bolagsstämmors hållande ocii därvid förekommande
ärenden.

Sedan delägarna å bolagsstämmor den 8.1 och 3.2 1879 beslutat änd
ringar i filrevarande avseenden, fastställde K. Alaj :t den 20.2 1879 för

nyad bolagsordning.

Enligt denna skulle bolagets angelägenheter handhavas av en styrelse
av dels ä bolagsstämma valde aktieägare till ett antal av niin.st 5, hfigst 8.

dels ock ett av K. Maj :t förordnat ombud. Ordinarie bolagsstämma

skulle hållas i (iöteborg två gånger årligen, i maj och november månader.

Vid bolagsstämman i november månad skulle för två år i sänder väljas
styrelseledamöter att inträda i de vid årets slut avgående ledamöternas
ställe. Vid samma bolagsstämma skulle även företagas val av revisorer
och deras sujipleanter för följande året.

Den genom den nya bolag.sordningen gjorda förändringen avsåg att
göra organisationen mindre tung än vad i den första ordningen bestämts.
I denna hade nämligen stadgats, att interimstyrelsen skulle efterträdas av
en styrelse om högst 13, minst 8 ledamöter utom kronans ombud.
På ordinarie bolagsstämma clen 28.11 1898 och extra bolagsstämma

den 9.1, fortsatt den 20.2 1899, antogo delägarna ny ordning, vilken fast
ställdes av K. Maj :t den 14.4 1899 och fortfarande oförändrad gäller.

Denna bolagsordning har följande lydelse:
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FÖRNYAD

BOLAGSORDNING

för

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag
Fastställd av Kungl. Maj:t den 14 april 1899

Registrerad den i maj 1899.

Kiin^l. Maj:ts
nådiga resolution i anledning därav, att,

sedan aktieägarne i Bergslagernas järnvägsaktie
bolag, för vilket bolag Kungl. Maj ;t den 20 februari
1879, f«astställt förnyad ordning, vid ordinarie bolags
stämma den 28 november 1898 och e.xtra bolags
stämma, börjad den 9 januari och fortsatt den 20

februari 1899, antagit upjirättat förslag till ny ord
ning för bolaget,

bolagets styrelse uti en till Kungl. Maj :t ingiven
skrift i underdånighet anhållit att Kungl. Maj :t täck
tes i nåder fastställa det sålunda av delägarne an
tagna, den underdåniga ansökningen Infogade förslag
till ny bolagsordning;

i anledning varav Patent- och Registreringsverket
till följd av nådig remiss inkommit med underdånigt
utlåtande; Given Stockholms Slott den 14 april 1899.

Kungl. Maj :t har låtit detta ärende Sig föredragas och vill
härigenom i nåder fastställa följande förnyade

BOLAGSORDNING

för

Bergslagernas järnvägsaktiebolag.

I.

Bolaget, som benämnes Bcygslaj^crnas jänwUgsakticholag, är Hoiagcis
i  o 1 • 1 1 *^ * uavm ochgrundat pa aktier med begränsad ansvarighet i överensstäm- aitsiarigiict.

melse med lagen om aktiebolag av den 28 juni 1895 samt
lagen innefattande särskilda bestämmelser om järnvägsaktie
bolag av den 5 mars 1897.

§ 2.

Bolaget, som äger järnvägen emellan Göteborg och Falun
med bibana Pagläscn—Filipstacl, har till ändamål dels att tra-
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fikera densamma och dciS att teckna aktier i järnvägar, vilka

stå i direkt förbindelse med bolagets bana, samt att efter
Kungl. Maj ;ts för varje fall lämnade medgivande genom byg

gande av bibanor till bolagets järnvägar eller köp av andra
med bolagets järnvägar i direkt förbindelse stående banor

utsträcka sin trafikrörelse på sätt som finnes vara med bolagets

intresse och trygghet förenligt.

§ 3-

Bolagets stvrelse har sitt säte i Göteliorg, vars rådstuvurätt Styrelsens
°  ° sate; bolagets

är bolagets laga forum i alla de mål, för vilka ej annorlunda fonm.

i  lag stadgas.

§ 4-

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst femton miljoner
och högst trettio miljoner kronor, fördelat i aktier, ställda

på innehavaren, lydande vardera å två hundra kronor samt
indelade i två serier, A och B, av vilka serien B innefattar

högst dubbelt så många aktier som serien A. Alla aktier med

föra samma rätt, men med det företräde för aktierna i serien

B av 1872 och 1876 års emissioner, att vid fördelning av

bolagets vinst innehavare av dessa aktier äga att, innan annan

utdelning må ske, utbekomma utdelning till fem procent år

ligen för de första åtta åren från aktiebrevets datum.

S a-

Aktier, som härefter utfärdas, skola inbetalas på sätt och

å de tider, bolagets styrelse bestämmer och kungör i den ord-

ning, som stadgas i 6 § av lagen om aktiebolag.

Vid varje inbetalning erhåller aktietecknare ett numrerat
inbetalningsbevis, upptagande hans namn och det inbetalda
beloppet.

Underlåter aktietecknare att å behörigen kungjord tid verk

ställa föreskriven inbetalning och driijer han därmed en må

nad efter anmaning, äger styrelsen förklara akticrättcn för

verkad.

Är aktierätten förverkad, vare aktietecknaren fri från vidare

betalningsskyldighet till bolaget, utom vad angår bolagets bor

genärers rätt, i vilket avseende iakttages vad i 7 § av ovan

omförmälda lag om aktiebolag stadgas.
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§ 6.

Alla aktier skola hos bolagets styrelse i ordningsföljd införas JxreoUtrerinff
.. . j aktier.

1 en särskild, for envar vid anfordran tillgänglig registerbok,
vilken fö)r varje aktie ujiptager:

a) den persons namn, stånd eller yrke och hemvist, av vil
ken aktien tecknats;

de å aktien verkställda inbetalningar; samt

c) de med äganderätten till aktien hos stvrelscn anmälda

förändringar.

§ 7-

Då tecknat aktiebelopp blivit till fullo inbetalt, utfärdar sty- Akticbrcv.

relsen aktiebrev, ställda till innehavaren och lydande å en,

fem, tio eller tjugu aktier med iakttagande därav, att, om ett

aktiebrev skall omfatta flera aktier, dessa skola vara av samma

serie och i fortlöpande nummerföljd; skolande med varje aktie

brev följa tjugu i nummerordning utfärdade årliga utdel

ningskuponger jämte talong samt dessutom med aktiebrev

inom serien B av 1872 och 1876 års emissioner halvårskupon

ger för garanterad ränta.

§ 8-

Om aklicbrev förloras, låte ägaren detsamma tre gånger i i-örfarings-
•  I ■ r I •• 1 aktie-

allmanna tidningarna efterlysa och gore skriftlig anmalan brev eiier

därom hos styrelsen. Visas anledning, att aktielmevet blivit loras.

förstört, så att det icke kan mot bolaget göras gällande, äger

styrelsen att ett år efter sista efterlysningen låta under samma

nummer utfärda nytt aktiebrev under benämning "duplettaktie-

brev", vari uttryckligen förbehåll bör göras därom, att inne

havaren står äventyret, ifall det förlorade aktiebrevet fram
kommer och lagligen göres gällande, varför ock vid bolagets

upplösning innehavaren, för att få lyfta kapitalutdelning, är

skyldig att ställa säkerhet för åtcrlictalning, i händelse an

språk på sådan utdelning inom tio år därefter väckes av laglig

innehavare av originalaktien.

På enahanda sätt förfares, om kupong förloras, och skall

vid inlösande av duplettkupong, innehavaren ställa borgen för

återbetalning, därest originalkupongen inom tio år företes till

inlösning. Vill innehavaren av duplettaktiebrev hava nya ku

ponger, då sådana utgivas, skall han ställa säkerhet för de an-
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språk på samma kuponger, som möjligen av innehavare av

originalaktien kunna väckas.

Bliver aktiebrev så skadat, att det ej vidare kan begagnas,

må det hos styrelsen utbytas mot kvitto därå och nytt aktie

brev; och skall det förra aktiebrevet förvaras till nästa revi

sion, men genast därefter fclrstöras.

§ 9-

Sedan för aktie full betalning blivit erlagd, vare aktieägaren AkticSoarcs

icke pliktig att ytterligare något tillskjuta.

§ ro.

Bolagets angelägenheter liandhavas av en styrelse, bestående
av fem, högst sju av bolaget utsedda delägare däri, varjämte

Kungl. Maj :t förordnar ett ombud med säte och stämma i

styrelsen.

Att efter kallelse vid förfall för styrelseledamöter, som bo

laget valt, tjänstgöra utser bolaget bland sina delägare supp

leanter till det antal, som bolaget finner för ändamålet erfor

derligt.

Så väl ledamöterna som suppleanterna skola vara i Sverige

bosatta svenska undersåtar.

Styrelsens
sammansätt

ning.

De styrelseledamöter, som bolaget äger utse, skola väljas
för en tid av två år räknad från början av det år som följer

näst efter valet, dock att ur styrelsen årligen utträder halva

antalet eller, om antalet är udda, det ena året ett antal, som

närmast överstiger, och det andra året ett antal, som närmast

understiger hälften.

Val av ledamöter i styrelsen förrättas årligen A-id ordinarie

bolagsstämma. Avgår ledamot före utgången av den tid, för
vilken han är vald, verkställes vid nästinträffande ordinarie

bolagsstämma val av ny ledamot för den tid, som den av
gångne skolat i styrelsen kvarstå.

Avgående ledamot kan återväljas.

Suppleanter väljas för ett år i sänder.

§ 12.

Styrelsen väljer bland sina av bolaget utsedda ledamöter Vai av ordf.

för varje år ordförande och vice ordförande samt utser inom direkt.

eller utom sig verkställande direktör.
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Styrelsen bestämmer tiden för sina ordinarie sammanträ- Styrelsens
samman*

den. Extra sammanträde utsättas av ordföranden eller den tråden.

hans ställe företräder. Är varken ordförande eller vice ord

förande vid sammanträfle närvarande, föres ordet a^' den, som

därtill av ledamöterna för tillfället utses.

§ 13-
. Styrelsen anses behörig att fatta beslut, då minst tre leda- Styreisens_

beslutmässiff-
möter aro tillstädes och om beslutet ense. het.

§ 14-

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll av därtill ut- styrelse-
, , ... protokoll.

sedd person foras.

§ 15-
Skriftlig avhandling, som styrelsen ingår för bolaget, skall Firma-

undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande av dess styrelse-
.. .. , ... . o . Iclamots an-
firma. Är avhandling, som for bolaget ingås, ej behorigen svårighet.

underskriven å dess vägnar, svare de, som avhandlingen un
derskrivit, för vad sålunda slutits, en för alla och alla för en,

såsom för egen skuld.

Bolagets firma tecknas av den eller de styrelseledamöter,
som av styrelsen därtill utses.

§ 16.

Styrelsen äger att, själv eller genom befullmäktigat ombud, att tala
o  , , , /"'■ bolaget.ä bolagets vagnar tala och svara 1 alla förekommande fall.

§ 17-
Styrelsen åligger att vid fullgörandet av sitt uppdrag ställa Styrelsens

.  . ... , .» skyldigheter.sig till efterrättelse de foreskrifter, som av bolaget meddelas
och ej strida mot lag eller författning eller mot denna bolags
ordning.

§ 18-
Styrelsens ledamöter åtnjuta arvoden till belopp, som vid styrelse-

bolagsstämma beslutes.

§ 19-
Verkställande direktören åligger att ägna sig åt och vakaFcrkst. direk-

över järnvägarnas vård och ändamålsenliga förvaltning i över- digkcter och
ensstämmelse med styrelsens beslut samt att hava den när-
måste tillsynen över bolagets tillhörigheter. Han äger, även
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där han icke är ledamot av styrelsen, att deltaga i styreisens
alla överläggningar och att, därest han i förekommande ämne

icke biträder styrelsens åsikt, få sin särskilda mening i proto
kollet intagen.

Verkställande direktörens löneförmåner bestämmas av stv- Ha»s Wne-
,  ' förmåner.

relsen.

§ 20.

Over bolagets inkomster och utgifter föras hos styrelsen Bolagets ■

noggranna räkenskaper, som uti fullständigt bokslut till och

med den 31 december varje år sammanföras; börande bok
slutet vara färdigt till granskning inom den 15 mars näst-
följande år.

§ 21-

Bolaget utser för granskning av räkenskaper och förvalt- Revision.
ningen i övrigt tre revisorer och tre suppleanter för dem, var
jämte Kungl. Maj:t äger utse ett ombud att i revisionen
deltaga.

Revisionen, som efter kallelse av styrelsen skall taga sin

början sist den 20 mars, bör vara avslutad och berättelse

däröver till styrelsen avlämnad före den i påföljande maj,
så att berättelsen tillika med styrelsens förklaring över möj-
ligen gjorda anmärkningar må kunna minst åtta dagar före
nästa ordinarie bolagsstämma vara för aktieägarne tillgänglig.

§ 22.

Kallelse till bolagsstämma, ordinarie eller extra, skall tre Bohgs-
gångcr, sista gången minst fjorton dagar före den till stäm-

mans öppnande utsatta dag, kungöras i allmänna tidningarna
samt uti en tidning utkommande i Stockholm, en i Göteborg
och en i Falun och skall innehålla uppgift å de ämnen, som
vid stämman förekomma.

Andra meddelanden skola bringas till aktieägarnes känne
dom genom en i Stockholm och en i Göteborg utkommande
tidning.

§ 23-
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen före utgången av maj Bolags

stämma, tid
manad å dag, som av styrelsen bestämmes. för dess håi-

®  lande.
Extra bolagsstämma hålles, då styrelsen aktar nödigt eller

sådan påfordras av aktieägare med ett sammanlagt aktiebelopp

av minst en tiondel av hela aktiekapitalet; och vare i sist-
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nämnda fall styrelsen pliktig att inom fjorton dagar efter det
en sådan framställning blivit hos styrelsen gjord utfärda kal
lelse till extra stämma.

§ 24.

:ke nå

å vilken icke alla förfallna inbetalningar blivit verkställda. (lörå.

§ 25.

i\, må

stämma för aktien i bolaget föra talan.

Vid bolagsstämma äger icke någon att föra talan för aktie, Bolag

Om flere i en aktie få del, må icke mer än en vid bolags- Bolags

s-
®  ® ® stämma, talan

-
"  stämma, talan

§ 26.

Den, som vill föra talan å bolagsstämma för flera aktiebrev, Bolags-
Stämma, talan

har att senast dagen före stämmans öppnande hos styrelsen därå.
fwete sina aktiebrev och erhåller då pollett, upptagande de
förevisade aktiernas serie och nummer samt innehavarens

namn; och gäller denna pollett under stämman endast för den

person, för vilken polletten sålunda utfärdats, eller hans lag-

ligen befullmäktigade ombud. Styrelsen åligger föranstalta,
att polletter kunna inom viss begränsad tid före stämman, emot

företeende av aktiebreven, erhållas hos styrelsens ombud i
Stockholm, Falun, Norrköping, Malmö, Gävle och Örebro
samt, om styrelsen så finner lämpligt, jämväl på andra ställen.

§ 27.

Bolagsstämma öppnas av den, som i st\'relsen då förer ordet. Bolags
stämma, dess

varefter tillstädesvarande aktieägare genom val efter huvud- öppnande och
val av ordf,

talet bland sig utse ordförande för stämman.

§ 28.

Med det undantag, som i § 27 sägs, beräknas rösterna vid Boiags-u  o j/öniina, om-

bolagsstämma så, att varje aktie berättigar till en röst. röstning
^  dara,

Alla val skola ske med slutna sedlar, å vilkas yttre sida teck
nats röstetalet, som kontrolleras med röstlängden. Andra frå
gor avgöras genom öppen omröstning, där ej någon begär
sluten sådan.

Utom i de fall, som i § 32 omförmälas, bestämma de flesta
rösterna bolagets beslut, vilket, i behörig ordning fattat, för
binder även frånvarande delägare.

32



BOLAG SORDX ING

Vid val anställcs lottning mellan dem, som erhållit lika antal
röster, men eljest äger i händelse rösterna på ömse sidor ut
fallit liika, stämmans ordförande avgöra, vilken mening skall
bliva den gällande.

§ 29.

Vill aktieägare till avgörande vid bolagsstämma framställa

fråga i annat ämne än som i § 32 sägs, göre sådant i skrift,
som senast en månad förut till styrelsen avlämnas; och har
styrelsen att efter utredning av de förslag, som blivit i skri

velsen framställda, låta densamma jämte styrelsens utlåtande

däröver vid bolagsstämman föredragas.
Ej må nya av aktieägare väckta frågor vid bolagsstämma

komma under prövning, utan att de, på sätt här ovan sägs,

blivit förberedda; men skulle vid stämma i behörig ordning
framställt förslag föranleda något förslag, varpå verkställig
het av beslut över det ursprungliga förslaget beror, äger bo
lagsstämman att sådant ämne upptaga och avgöra.

§ 30-

Å ordinarie bolagsstämma skall styrelsen framlägiia Boiags-
-  stamma, sty-

a) skriftlig förvaltningsberättelse jämte balansräkning för
det förflutna året;

b) revisorernas berättelse angående granskningen av bola
gets räkenskaper och förvaltning under rict förflutna året;
c) särskilt yttrande över de anmärkningar eller förslag, som

av revisorerna till äventyrs blivit gjorda; och
d) de förslag, som styrelsen kan hava funnit sig föranlåten

underställa bolagets prövning, ävensom de skriftliga framställ
ningar, som, i den ordning § 29 stadgar, blivit av enskild
aktieägare gjorda, tillika med styrelsens utlåtande däröver.

§ Öl-

Bolagsstämma
beslutar i alla de frågor, som blivit av styrelsen, revisorerna Bolags-

och enskilda aktieägare i behörig ordning väckta, "''hcTogénhet
bestämmer arvoden för styreksens ledamöter och revisorerna

ävensom rörande avsättning till reservfond och utdelning till
aktieägarne,

fattar beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
samt verkställer val av styrelseledamöter med suppleanter
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och av tre revisorer med tre suppleanter för granskning av
det följande årets räkenskaper och förvaltning.

1 heslutet oni ansvarsfrihet för stvrelsen och i val av vqw- Jn^^rUnkning
i stvrelscleda-

sorer och deras suppleanter ma ledamot eller suppleant i stv- rösträtt.
relsen ej deltaga.

Vid såväl ordinarie som extra bolagsstämma föres proto- Protokollet.
koll, som justeras av ordföranden och dem, vilka därtill av

stämman utses. Senast fjorton dagar efter stämman skall

protokollet vara för aktieägarne tillgängligt.

§ 32.
Väckes av enskild aktieägare förslag: Försiay av

°  aktieiuiarc

a) angående järnvägarnas överlåtande till annan; eiicr styrelse:
"  ̂ om tortri ii-

h) angående bolagets upplösning av annan orsak än i 54 § f'1^'"
av lagen om aktiebolag sägs eller aniuni om

^  . uftlösnintj av
c) angående ändring av denna bolagsordning ^om%nhing

skall sådant ske i skrift, som till styrelsen inlämnas fyra må- '
nader före ordinarie bolagsstämma; och åligger det styrelsen

att en månad före stämman i allmänna tidningarna ävensom i

en tidning utkommande i Stockholm och en i Göteborg införa

tillkännagivande om förslaget och detsamma med eget utlå
tande däröver å stämman framlägga.

Av styrelsen må sådant förslag framställas även vid extra

bolagsstämma, men tillkännagivandet om förslaget skall i varje
fall verkställas på sätt här ovan sägs.

Varder förslag, som i punkterna a) eller b) här ovan för-

mäles, av bolagsstämman med minst tre fjärdedelar av de
avgivna rösterna godkänt, skall förslaget hänskjutas till vidare

prövning å ny, ordinarie eller extra bolagsstämma; och er

fordras då för förslagets slutliga antagande enahanda röst

övervikt samt, vidkommande fråga om bolagets upplösning,

att minst två tredjedelar av de röstande l)iträda förslaget. Av
de bolagsstämmor, å vilka fråga om bolagets upplösning be

handlas, skall minst en vara ordinarie.

Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse i av

seende å föremålet för bolagets verksamhet eller om sådan

ändring av l)olagsordningen, att aktier med företrädesrätt må

utfärdas, vare ej giltigt med mindre samtliga aktieägarne för

enat sig därom eller beslutet fattats å två på varandra följande
bolagsstämmor, därav minst en ordinarie, och å den stämma,

som sist hölls, biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande
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med ett sammanlagt aiktiebelopp av minst tre fjärdedelar av
hela aktiekapitalet.

Beslut om annan ändring av bolagsordningen vare ej giltigt
med mindre samtliga aktieägarne förenat sig därom eller be
slutet fattats å två på varandra följande bolagsstämmor, därav
minst en ordinarie, och å den stämma, som sist hölls, biträtts

av minst två tredjedelar av de röstande.

§ '33-
Inom bolaget möjligen uppkommande tvister, som ej i godo

kunna biläggas, få ej dragas inför domstol, utan skola hän-
skjlitas till avgörande av skiljemän på .sätt och i den ordning,

i  lagen angående .skiljemän den 28 oktober 1887 stadgas.

Det åligger bolaget att inom två månader härefter ingiva

bestyrkt avskrift av denna resolution till Kungl. Civildeparte
mentet. Vilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Under Hans Maj :ts

Min Allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

G U S T A F.

L. S.

E. VON Krusenstjerna.

Bland de viktigare förändringarna jämfört med föregående ordning äro
följande att anteckna.

Bolagets ändamål, som i förutvarande ordning angavs vara att anlägga

och bedriva de koncessionerade järnvägslinjerna, "bolaget obetaget att

utsträcka sin verksamhet till anläggning eller inköp och hedrivande av
jämväl andra järnvägar inom riket", begränsades i sistnämnda avseende
till järnvägar, som stode i direkt förbindelse med bolagets bana. I så
dana järnvägar finge bolaget jämväl teckna aktier.

Aktiekapitalet höjdes från minst fyra, högst aderton millioner till
minst femton, högst trettio millioner kronor.

Antalet styrelseledamöter utom kronans ombud ändrades från minst
fem, högst åtta till minst fem, högst sju, i samband varmed suppleanter

skulle utses till det antal, bolaget funne erforderligt.

Den äldre bestämmelsen, att minst av styrelsens ledamöter skulle
vara svenska undersåtar, ändrades till, att såväl ledamöter som supp

leanter skulle vara i Sverige bosatta svenska undersåtar.
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ORC.ANISATION

Bolagets firma, som förut tecknades av två styrelseledamöter med

kontrasignation av vederbörande tjänsteman, skulle enligt nya ordningen

tecknas av den eller de styrelseledamöter, som av styrelsen därtill utsågos.

Antalet revisorssuppleanter ökades från två till tre.

Ordinarie bolagsstämma skulle i st. f. två gånger hållas en gång om

året före maj månads utgång.

Bestämmelsen om avsättning till en underhålls- och ombyggnadsfond

var i nya ordningen utelämnad, liikaså bestämmelsen om reservfond.

Såsom synes medförde de i bolagsordningen gjorda förändringarna

ingen väsentlig ändring av organisationen.

STYRELSE

I enlighet med bolag.sordningen handhavas bolagets angelägenheter av
styrelsen, i vilken även ett av K. Afaj :t förordnat ombud har säte och
stämma.

Inom eller utom sig utser styrelsen en verkställande direktör. Dess
utom utser styrelsen en sekreterare, som tillika är bolagets ombudsman,

samt inom sig en jourhavande, som har att kontrollera kassaställningen

och därmed sammanhängande frågor.

Genomgår man styrelseprotokollen, finner man, att arten av styrelsens
arbeten med tiden undergått vissa förändringar.

Under byggnadstiden och den därefter följande organisationstiden
höllos täta sammanträden, varvid styrelsen behandlade — utom de "stora"
frågorna — en hel del mindre ärenden. Så t. ex. föredrogos ända till
omkr. år 1900 den betydande mängden ansökningar om fraiktnedsätt
ningar.

Det är tydligt, att ju mera tradition i ena eller andra avseendet hunnit
bliva inarbetad, dess mera kunde löpande ärenden överflyttas till verkst.
direktörens eller avdelningsföreståndarnas avgörande, varigenom .sam
manträdenas antal min.skades.

Styrelsens arbetsbörda blev därför ungefär vid tiden för sekelskiftet
något minskad, men den kraftiga utveckling, trafiken därefter genom
gått, har alltjämt ställt styrelsen inför nya problem. Antalet, paragrafer
i  styrelseprotokollen hava under årens lopp alltmera ökats, oafktat vis.sa
frågor numera få sin huvudsakliga behandling i Sv. Järnvägsföreningen,
Sv. Järnvägarnas Arbetsgivareförening eller den trafikförvaltning, vartill
järnvägen anslutit sig.
Någon bestämd gräns mellan de ärenden, styrelsen behandlar, och dem,
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REVISION

som av vcrkst. direktören eller avdelningsdirektörerna handläggas, kan

man icke uppdraga. Det enskilda företagets styrka ligger som bekant
i dess anpassningsförmåga. Frågor, som styrelsen vissa tider vill själv
avgöra, kunna under andra tider utan olägenhet avgöras i lägre instans.

Styrelsens sammansättning under olika år allt från bolagets startande
framgår av diagr. 2.

Såsom sekreterare och ombudsman hava tjänstgjort;

v. Häradshövdingen C. W. Drakenuerg 1872—75

„  ,, Leonard Nyman 1875—1904

„  „ Otto Mannheimer 1904—1918

Advokaten Torsten Setterherg 1919—

REVISION

Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper granskas av trenne
å  bolagsstämma utsedde revisorer jämte ett av K. Maj :t förordnat
ombud.

Revisionens sammansättning för olika år vi.sas i diagr. 3.

Xågon anmärkning mot styrelsen har under de gångna åren icke före
kommit.

Däremot hava revisorerna framställt en del förslag .såsom: år 1902

om byggandet av bättre förrådsbyggnad i Åmål, år 1907 om anskaffan
det av ökat rörelsekapital, år 191 1 om avskrivning av kostnaden för
järnvägsundersöikningår samt om nedskrivning efterhand av aktierna i
Lödöse—Tulla Edets Järnvägsaktiei)olag till verkliga värdet motsvarande
belopp.

Reservationsvis yrkade en av revisorerna för år 1904 och 1905 till

4 3^ % böjd utdelning.

ADMINISTRATION

Såsom ovan angivits utser styrelsen varje år en verkställande direktör,
som inom förvaltningen utövar högsta befälet.

Allt från trafikens början bar förvaltningen varit uppdelad på fyra
avdelningar: administrativa (förut benämnd byråavdelningen) samt tra

fik-, ban- och maskinavdelningarna.
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Diasr. 3. Revisorer.

Administrativa avdelningen förestås av verkst. direktören. Under tiden
1902—1909, då verkst. direktören var förordnad att även sköta trafik-
direfktörstjänsten, förestods avdelningen av en byråchef, som tillika tjänst
gjorde som förste kamrerare.

övriga avdelningar förestås av resp. trafik-, ban- och maskindirektören.
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Diagr. 3. Revisorer.

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

Enligt det första förslaget till organisation skulle denna avdelning

utgöras av: kansliet, kammarkontoret, revisionskontoret, kassakontoret

samt läkarna vid banan.
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llj. Virgin.
Vtrksi. ilireklOr 1877—19H.'.

j. I). Simonsson.
Verkst. dircklOr 1'»18.

Axel Norrby.
ViTksi. viiivkliir 1'»]')-.

Såsom a\' Historik 1 framgår blev ■"ileima tämligen viillyfliga apparat"
vid tillämpningen väsentligen inskräirkt.

De för kansliet avsedda göromålen sköttes av styrelsens sekreterare,
som tillika var omliudsman. Denna anordning bibehålles fortfarande.
Man kan emellertid säga, att kansliet i viss mån "går igen", i det att
verkst. direktören sedan några år tilliiaka vid sidan av administrativa



ADMINISTRATION

avdclninj^cn har ordnat en "verkst. direktörens expedition" (Vdx), tills
vidare dock med endast en befattningshavare (kvinnlig).

Revisionskontoret blev ej heller ordnat, emedan siffergranskningen
skulle ske dels vid avdelningarna, dels även vid bokföringen på kamre-

rarekontoret.

Däremot ordnades en statistisk avdelning under särskilt förordnad
statistiker. Xågon direkt skillnad mellan bokförings;- och statistiska av

delningen göres numera icke, och särskild statistiker har icke sedan 1912

varit förordnad.

Utvecklingen åskåflliggöres genom angivandet av de befattningar med
befälsställning, som vid avdelningen voro tillsatta år

1880 1900 1922

Förste kamrerare Förste kamrerare Förste kamrerare

.Andre • d:o Andre d;o

Kassör Kassör Kassör

Förste byråassistent Förste byråassistent

Statistiker

Förteckning över innehavarne av befälsposterna inom avdelningen åter
finnes i avd. XIV.

TI^ AFIK AVDELN1X GEN

A'id banans öppnande i sin helhet för allmän trafik organiserades
trafikavdelningen på sådant sätt, att under trafikdirektören sorterade en
expedition (Tdx), ett kontrollkontor (Kk), tvenne avdclningsinspektorer
såsom föreståndare för var sitt trafikdistrikt samt en telegrafinspektor.

Under byggnadstiden förestodos färdigbyggda bansträckor av därtill
förordnade stationsinspektorer, först benämnda avdelningsföreståndare,
senare avdelningsinspcktor.

Det norra trafikdistriktet omfattade linjen Falun—Kil, det södra linjen
Kil—Göteborg. Avdelningsinspektorerna hade sin placering i resp. Filip

stad och Göteborg, där de även tjänstgjorde som stationsföreståndare.

Denna organisation har i det väsentliga bil)ehållits.

Trafikdirektörsexpeditionen har under årens lopp i erforderlig grad ut
vidgats. Såsom föreståndare har sedan 1899 tjänstgjort en byråassistenf

och från 1907 en förste byråassistenf.

Ar 1909 avskildes från expeditionen biljett- och formulärförrådet,
som till föreståndare erhöll en särskild förvaltare.

Kontrollkontoret erhöll redan 1875 till föreståndare en förste kontrol
lör med en andre kontrollör till närmaste medhjälpare. Vid järnvägens

anslutning till Trafikförvaltningen Göteborg—Stockholm—Gäfle förlades
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ADMINISTRATION

N. Sinionsson.

Triilikiiii i.'kiör

P. Lagerberg".
TralikdiroklOr 1919-

fatta linjen i\'i]un—Aniål och nedre sektionen linjen Åmål—Göteborg.

Sedermera har tillkonniiil skötseln för övre sektionen av trafiken å

linjerna RänishvUan—Idkerherget och Kil—Torsbv samt för nedre sek

tionen a\- trafiken å linjen Alfhem—Lilla PAlet.

Avdelningsiiispeklorerna befriades år 1892 från stationsinspektors-
tjänsten, (ich titeln tindrades till trafUcdirektörsassisfeiit, vilken titel år

1902 utbyttes mot tralikiiisl>elclör.

Trafikinspektörermi liava numera till sin hjälp förste byråassistenter,

som närnitist tinsvarti för tågledningen. Utom övriga göromål tillkom

mer det trtifikinspektöireii i hÖlipstad att sköta godsvagnsfördelningen och

trafikinpektören i (jöteborg all ordna personvagnarnas turer i tågen.
Hland övriga tiv ut\'ecklingen påkallade förändringar må nämnas, att

särskilda e.vpeditionsföresldndare år 1899 tillsattes för ankommande frakt-

godsexpeditionen. avgående fraktgodsexpeditionen, biljettexpeditionen,

telegrafexpeditionen samt ilgodsexpedilionen — alla i Göteborg —, att

stationsföreståndaren för (jöteborgs station från år 1907 benämnes över-

iiisfiektor, stnnt att stirskild inilitiirassisteiif från år 1905 är till tjänst

göring vid järnvägen förordnad.

Telegrafexpeditioncn förestås numera av en telegrafist.

Stationerna utefter linjen blevo år 1907 allt efter sin trafikstorlek

inor<lnadc i sju klasser, b^einte—sjunde klassens stationer förestås av

sfafioiisniästare. övriga av stationsinspeklorer. Göteborgs station står

"över klass" och förestås såsom o\'an nämnts av en överinspektör.



ORCIAXISATION

Klassimlclningcn efter trafikstorlek var vid hanans öppnande icke ord
nad efter samma detaljerade grunder, som sedermera bestämts. \^arje

station erhöll då till föreståndare en stationsinspektor. En stor del av
den första uppsättninjjen utjjjjordes av ingenjörer, nivellörcr och andra
befattningshavare vid järnvägsbygget. Ar 1885 beslöts att, i mån som
ledigheter uppstode bland föreståndarna för en del mindre stationer,

återbesätta platserna med stationsmästare. Betydelsen av detta beslut
framgår bäst därav, att av de 43 då öppnade, järnvägen tillhöriga sta

tionerna, 21 sedermera blivit "mästare"- i st. f. "stins"-stationer.

Telegrafinspektorens titel ändrades år 1907 till telegraf ingenjör.
Trafikavdelningens utveckling ur organisatorisk synpunkt framgår av

följande förteckning över befälsbefattningar för åren

1880 igoo IQ22

.-i byråerna
Byråassistent h^örste byråassistent

Militärassistent

Förste kontrollör hMrste kontrollör Förste kontrollör

Andre d:o Andre d:o 2 Andre d;o

F ormulärf örvaltare

A linjen
2 Avdeln.-inspektörer 2 Trafikdir.-assistenter 2 Trafikinspektörer

2 Förste byråassisten

ter

Telegraf inspektor Telegrafinspektor Telegraf ingenjör
5  l''x]).-föreståndarc 4 Exp.-föreståndare

1 Överinspektör
I Underinspektör

38 Stationsföreståndare 46 Stationsföreståndare 62 Stationsföreståndare

inkl. K. F. T. och

L. L. E. J.

l"örteckning över befälsjjosternas innehavare återfinnes i avd. XIU.

B AN A\' DET.X IX GIUX

Bandirektörens expeditionspersonal utgjordes vid järnvägens öppnande

av en ritare, som 1899 befordrades till byråingenjör. Ar 1898 tillsattes
en byråassistent. Antalet byråingenjörer har under senare åren något
växlat, h". n. tjänstgör å expeditionen i befälsställning endast en förste

byråingenjör, som tillika är bandirektörens ställföreträdare.
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ADMINISTRATION

Dt-nis Insnlander.

Banilii-eklör IST.")-!'-»"*..

II. Bcrnhardt.

IJandirflani- 19(,)6-

Linjctjänstcn vippdclatics vid banans öjipnande på tre flistrikt, seder

mera kallade l)ansektioiicr, \-artdera under sin hoiiingcnjör. Unfler tiden

1-5 1919—1.4 1923 var även en hanscktion 2. a ordnad.
Sektionsinflelninj^en bar alltcniellanåt förändrats på sätt, som framgår

av följande saiiimanställning.

SOvtion Striu k.-i å B. J.

1875 I. ludun—Bredsjö

2. P)rcdsjö—Amål

3. .-hiuil—C.Iöteborg

i. i 1883 I. /■'alttti—Cirythvttchcd
2. (irythyttched—^finål
3. Amål—(iölchorg

1,6 1888 I. l-aliin—Daglöscn, km 184,;!
2. l-'ilifisfad—Hoglöscn—McUcrud

3. Mellerud—(iötchorg

I.I 1904 1. l-alun—Torrvarpsund, km 155
2. Torr\-arpsund—■•"orsnäs, km 326
3. .l'orsnäs—(.', 6' teborg

I.I 1915 I. I'alun—Torrvarpsund, km 155
2. Torrvarpsund—l'orsnäs, km 326
3. Forsnäs—C,utehoyg

Till sektionen lu>r.inde

fi-äiiiinande jiirnväg-

G. H. B. till 96.
G. B. J. 94—03-

L. 19. E. J.
S. D. J.
K. E. I.

L. E. K. J.



ORGANISATION

Till sektionen hörande
Sektion Sträeka a B. ,

främmande jarnvag:

1.5 1919 I. Falun—Ijidvika, km 69,-io:t S. D. J.
2. Ludvika—Kil, km 241,77-1

2 a. Kil—Mciicrud, km 355,4."» K. F. J.
3. Mellerud—Göteborg L. T.. E. J.

1.4 1923 1. I'al un—Daglöscn. km i84,'ja

2. Filipstad—Dagiöscn—Tössc, km 321,.". K. F. J.
3. 7 ÖSSC—Göteborg L. L. E J.

Kursiveringen anger, att stationen hör till sträckan ifråga.
Gemensam för alla bansektionerna tjänstgör sedan år 1909 en signal-

inspektor och sedan år 1912 en trädgårdsniästare.
Under baningenjörerna tjänstgöra banmästarna, vilkas antal ökats från

16 till (inkl. K. F. J.) 25.
Förteckning över innehavarne av vissa befälsposter återfinnes i

avd. XI\\

MASKINAVDELNI.NGEN OCH FÖRRÅDET

Enligt den först uppgjorda planen för förvaltningen skulle till maskin
avdelningen höra milkontoret, verkstadskontoret, förrådet samt den per
sonal, som tillhörde verkstäderna och den rörliga materieilen.

Milkontoret kom dock ej till stånd, emedan överenskommelse redan
1875 träffades med Enskilda Järnvägarnas Milkontor i Örebro om ut
förandet av erforderliga milkontorsarbeten. Detta milkontor utför allt
fortfarande till området hörande arbeten för järnvägen.

Avdelningen, som förlades till Åmål, organiserades alltså på föl
jande sätt.

Verkstaden sattes under befäl av en verkmästare, som tillika var

maskindirektörens medhjälpare å expeditionen.
Linjetjänsten sköttes av tvenne lokomotivmästare, placerade den ene

i k^alun, den andre i Åmål.

Bokföringen för avdelningen handhades av verkstadskamreraren, en
benämning som fortfarande bibehålies, oaktat arbetet icke endast gäller
verkstadstjänsten utan även i avsevärd grad linjetjänsten.

Till verkstadskamrerarens tjänst hörde även utlämningen av avlöningen
till byrå- och verkstadspersonalen.

Förrådet, som skulle betjäna samtliga avdelningarna, förestods av en
förrådsförvaltare.
Denna organisation har i huvudsak bibehållits, givetvis med de än

dringar, som utvecklingen nödvändiggjort.
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ADMINISTRATION

A. W. Molin.

MjiskiiulirckiCir

O. Xyströmer.

.Masldiulirclaör

\'ini'i'iU Alilbcry.

Den första utökningen i organisatiuncn var förordnandet av särskilt
linjebefäl i Göteborg, där år 1888 en lokotnolivfärarcförman tillsattes.
På grund av de ökade göroinålen följde sedermera tillsättandet av

iiiashinin^enjör 1898, byraassistcnt 1903 och maskininspektor 1907.
De följande årens snabba utveckling krävde en avsevärd ökning, av

befälspersoner. Organisationen är numera fflljande.



ORGANISATION

Maskindirektören har till närmaste man och ställföreträdare en maskin

ingenjör, som även fungerar som verkstadschef.
Maskindirektörens expedition förestås av en förste byråingenjör, som

till medhjälpare å ritkontoret har en andre byråingenjör.
Linjetjänsten står under befäl av en maskiningenjör i linjetjänst.

Det direkta befälet utövas i Göteborg av en underingenjör samt i Falun
och Åmål av lokomotivmästare. Under dessa sortera

betr. Falun: en vagnmästare i Ludvika,
„  Åmål: en lokomotiv förare förman i Åmål,
,, Göteborg: en lokomotivmästare, en lokomotivförareförman och en

vagnmästare i Göteborg
samt erforderligt antal vagnförmän, lokomotivreparatörs för män och loko-
moiivputsare förmän.

Verkstadstjänsten förestås i Åmål under verkstadschefen av en förste
verkstadsingenjör, som under sig har erforderliga medhjälpare i en andre
verkstadsingenjör, verkmästare och förmän. Vid revisionsverkstäderna i
Falun och Göteborg utövas närmaste befälet av föreståndaren för loko
motivstationen.

Verkstadskamrerare- och För råds förvaltare kontor en hava vad tjänste
männens antal beträffar avsevärt utvidgats men icke undergått förändring
beträffande befälsförhållandena. Vid lokomotivstationerna i Falun, Åmål
och Göteborg hava s. k. utlämningsförråd för linjetjänsten ordnats.
Såsom närmaste män till verkstadskamreraren och förrådsförvaltaren

tjänstgöra förste kontorsskrivare.
Förteckning över innehavare av befälsposter återfinnes i avd. XI\'.

Såsom ovan nämnts har det enskilda företaget ur organisatorisk syn
punkt sin styrka i sin anpassningsförmåga. Om det befinnes lämpligt
att vidtaga en ändring i arbetsfördelningen, kan denna genomföras utan
några tidsödande formaliteter. Omständliga arbetsordningar och instruk
tioner bliva i avsevärd utsträckning överflödiga, där gott samarbete råder,
och arbetets effektivitet ökas, då detsamma icke begränsas av i order
noga angivna linjer utan i stället sporras av god vilja att till företagets
bästa utföra erforderligt arbete på det sätt, som var och en vet och
känner, att styrelsen och befälet önskar.

Det torde kunna sägas, att gott samarbete inom styrelse och förvalt
ning har till företagets nytta satt sin prägel på arbetet och hållit all tyng
ande "överorganisation" fjärran.
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