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Järnvägshistoriska Riksförbundet

Till anmälda medlemsföreningar

Program för Höstmöte 10-11 oktober 2015
Lördag 10 oktober.
9:10 Resa
Gemensam bussresa från Jörn med chartrad buss. Bussen gör ett kort stopp vid Hotell Laponia för
avlämning av bagage i deras bagagerum. Sedan far vi till Arvidsjaurs järnvägsstation där vi blir
avsläppta.
10:30 Utflykt
Avresa med rälsbuss till Moskosel. Guidning på tåget och rallarmuseet.
13:00 Lunch
Lunch på Hotell Laponia.
14:00 GSM-R
Jonas Lindh från Trafikverket finns på plats och berättar om GSM-R, 4G, filter och bidrag.
Uppehåll för eftermiddagsfika.
Finns tid kommer ytterligare punkter från dagordningen att avhandlas.
17:30 (senast) Egen tid
Tid för incheckning m.m.
18:30 Middag
Gemensam middag på hotellet. Mat och svag dryck ingår. Starkare drycker kan beställas och
betalas separat.
Söndag 11 oktober
9:00 Möte
Höstmötet fortsätter med styrelsens presentation av pågående aktiviteter.
Uppehåll för förmiddagsfika.
12:30 Lunch
Lunch på Hotell Laponia.
Utcheckning från hotellet
13:30 Möte forts
Höstmötet fortsätter. Här finns även tid för övriga frågor. Förbered dem och anmäl på morgonen.
Uppehåll för eftermiddagskaffe.
16:00
Mötet avslutas.
17:10 Buss
Vi reser i länstrafikens ordinarie buss till Jörn.
18:00 Egen tid
I väntan på nattågets avgång finns det möjlighet att besöka Annes kök (ca 400 meter från
stationen) för en bit mat. Mat och dryck här betalas separat.
19:46 Avresa
Nattåget avgår (”om det är i tid”).
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Meny
Under lunchen lördag och söndag serveras en buffé.
Lördagens middag består av
- Flankstek med smörstekt svamp *3, smaksatt med vitlök och timjan serveras med
tryffelsmör, portvinssås och pommes
- Vaniljpannacotta med hjortron
Tips och idéer
- Tänk på att nattåget (erfarenhetsmässigt) kan ha begränsad servering. Ta gärna med frukost/fika
och kanske någon frukt som reservplan om det skulle vara slut i tåget.
- Vatten går ofta åt mer än man tror. En vattenflaska är bra att ha med sig på tågresan.
- Vädret kan variera stort i landet. 15 plusgrader i södra delen av landet kan vara nollgradigt i
Arvidsjaur!
Väl mött på en annorlunda och förhoppningsvis mycket trevlig resa till höstmötet 2015!

JHRF Styrelse

Bilaga: Preliminär dagordning för höstmötet.
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Preliminär dagordning för
JHRF medlemsmöte lördag och söndag 2015-10-10—11
1

Mötets öppnande
Mötesordförande och mötessekreterare m m

2

Trafikverket
a)
GSM-R och 3G / 4G

3

Tågsommar

4

Tågsläpp
Datum för nästa Tågsläpp? Inriktning?

5

Almedalen och Transporthistoriskt Nätverk

6

FEDECRAIL
a)
Allmänt
b)
Rapport från kongress i Italien i april
c)
Arbetet i HOG (”kulturarvstrafikgruppen”)

7

JHRF
a)
Vår- och årsmöte 2016
b)
Information och organisation
c)
Medlemsärenden
SkJ AB ny medlem
d)
Kommande utbildningar och seminarier, information från utbildningsorganisationen
e)
Övrig information från styrelsen

8

Transportstyrelsen
a)
Förändrade regelverk

9

Trafikverket forts
a)
TTJ (JTF efterträdare)
b)
ERTMS

10

Tågoperatörerna

11

Övriga frågor

12

Mötets avslutande
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