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Kallelse till säkerhetsseminarium 12-13 november 2016 
 
Härmed kallas ni till JärnvägsHistoriska RiksFörbundets, JHRFs, säkerhetsseminarium i Hallsberg den 
12-13 november 2016. 
 
Praktisk information. Vi avser att hålla detta seminarium på Hotell Stinsen i Hallsberg. Seminariet 
kommer bl a att behandlas säkerhets- och incidentrapportering från föreningarna – har ni punkter som ni 
önskar ska tas upp så skicka önskemål om detta till anders.svensson@jhrf.se snarast! Vi återkommer 
med dagordning m m närmare seminariet. 
 
Anmälan.  Observera att deltagande i detta seminarium är obli gatoriskt för att få delta i JHRF-
försäkringen!  Vi önskar senast 2016-11-04  information om deltagare (samtliga namn och förening) samt 
faktureringsadress, eventuella allergier eller specialkost 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. Mötena äger rum på Hotell Stinsen, Stortorget 3, Hallsberg. För-
bundet står för en del av kostnaden, vilket innebär att deltagande föreningar endast betalar 800,- per per-
son vilket inkluderar boende, måltider och mötesrum. Beloppet faktureras meddelad faktureringsadress. 
 
Resor. För att göra det lättare för föreningar som har lång resväg att skicka representanter kommer 
JHRF att subventionera resekostnader till detta seminarium på över 1 000,-. Förbundet önskar verifikat på 
kostnaderna och uppgift om konto att betala subventionen till, gärna i form av faktura utställd av förening-
en. 
 
Lördagens agenda . Tidplan för dagen: 
• 10:30 – fika finns uppdukat 
• 11:00 – startar seminariet 
• 13:00 – lunch på Hotell Stinsen 
• 14:00 – fortsätter seminariet 
• 15:30 – fikapaus 
• 17:30 – seminariet slut för dagen 
• 19:00 – gemensam middag på Hotell Stinsen 
 
Söndagens agenda . Tidplan för dagen: 
• 09:00 – fortsätter seminariet 
• 12:00 – lunch på Hotell Stinsen 
• 13:00 – fortsätter seminariet 
• 15:00 – slutar seminariet 
 


