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Kallelse till medlemsmöte 13–14 oktober 2018 
 
Härmed kallas ni till JärnvägsHistoriska RiksFörbundets, JHRFs, medlemsmöte i Alvesta den 13–14 
oktober 2018. 
 
Praktisk information. Vi avser att hålla JHRF-mötet på lördag och söndag – grov tidplan för 
aktiviteterna och dagordning för medlemsmötet, se nedan. Önskar ni få ytterligare punkter behandlade på 
medlemsmötet – skicka ett mejl med önskemål till styrelsen@jhrf.se! 
 
Anmälan.  Vi hoppas att så många som möjligt kommer, så att vi får en klar bild av medlemmarnas åsik-
ter och önskemål i de viktiga frågor som står på agendan! Vi önskar senast 2018-10-01  information om 
deltagare (samtliga namn och förening) samt deltagande i boende, lunch, eventuella allergier eller special-
kost till mejl anders.svensson@jhrf.se! Vi är också tacksamma för att veta om ni endast kan vara med på 
delar av arrangemangen och i så fall er ungefärliga ankomst och avgång. 
 
Logi, mat, deltagaravgift m m. Mötet äger rum i SMoKs lokaler, Ågatan 11, Alvesta – kontakta 
Anders Johansson på tel 070-660 58 30 för grindöppning – på lördagen, i hotellets lokaler på söndagen. 
Logi finns förbokat på Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta – enkelrum kostar 792,- per natt, dub-
belrum 892,- per natt och bokas via JHRF men betalas enskilt. Förbundet står för mötes- och matkostna-
den, vilket innebär att deltagande föreningar inte betalar något för själva deltagandet. I deltagandet ingår 
lokaler, fika och lunch. 
 
Lördagens möte  äger rum enligt nedan. Tidplan för dagen: 
• 12:00 – lunch på Hotell Rådmannen 
• 13:00 – börjar JHRF medlemsmöte i SMoKs lokal enligt ovan 
• 15:00 – fikapaus och rundvandring 
• 18:00 – mötet slut för dagen 
• 19:00 – middag på Mandarin Garden (svensk biffstek med lök rekommenderas!), betalas enskilt. 
 
Söndagens möte  äger rum på hotellet. Tidplan för dagen: 
• 09:00 – temamöte om utbildning 
• 13:00 – lunch på Hotell Rådmannen 
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Preliminär dagordning för medlemsmöte lördag-söndag  2018-10-13 
 
1 Mötets öppnande 
 Mötesordförande och mötessekreterare m m 
 
2 Tågsommar 
 
3 Tågsläpp 
 Från årets och inför nästa års 
 
4 Almedalen och Transporthistoriskt Nätverk 
 
5 Försäkringar 
 
6 Från medlemmarna 
 Aktuella frågor hos föreningarna 
 
7 FEDECRAIL 
 a) Allmänt 
 b) Arbetet i HOG (”kulturarvstrafikgruppen”) 
 c) Ungdomsläger i Sverige 2018 – rapport 
 
8 JHRF 
 a) Vår- och årsmöte 2019 (i Norrköping med MRO?) 
 b) Säkerhetsarbetet 
 c) Olycksutredare 

d) Kommande utbildningar och seminarier, information från  
utbildningsorganisationen 

e) Övrigt 
 
9 MRO 

Presentation av MRO-frågor – av MRO-representant 
 
10 Transportstyrelsen 

a) Förändrade regelverk 
 
11 Arbetsmiljöverket 

a) AFS 2017:3 om certifiering av eldare 
 
12 Trafikverket 
 a) TTJ 
  JTF efterträdare 
 b) ERTMS 
 
13 Tågoperatörerna 
 
14 Övriga frågor 
 
15 Mötets avslutande 
 
 


