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Höstmötet 
 
Under helgen som gick 18 – 19 oktober hölls 
förbundets höstmöte på hotell Katrineberg i 
Sköldinge. 
Totalt var 13 av förbundets totalt 35 
medlemmar representerade vilket var 
tillräckligt för att kunna ta ett första beslut om 
förändringen av stadgarna som diskuterats en 
längre tid, se separat utskick. 
 
I övrigt var mötet mycket konstruktivt och 
givande, bland annat diskuterades 
engagemanget i verksamheten från förbundets 
medlemmar vilket ledde till en kort ”workshop” 
för att diskutera vad det är förbundet egentligen 
skall syssla med, förutom den verksamhet som 
redan pågår med lobbying, remissvar och 
liknande. 
 
När jag tillträdde som ordförande fanns ett 
uttalat önskemål att ägna mer tid för möte och 
mindre tid för övriga aktiviteter. En trend som 
nu förefaller ha svängt.  
Kanske beror det på att omvärldsbevakningen 
med uppvaktning av politiker och myndigheter 
nu är mer rutin än vad det var då. 
Under alla omständigheter togs alla de 
synpunkter som framkom omhand och skrevs 
ner. Vi lär få anledning att återkomma i frågan. 
 
FEDECRAIL 
 
På höstmötet beslutades att stödja FEDECRAILs 
ungdomsläger för att täcka en del av det 
underskott som lägret drabbats av. Samma 
beslut fattades på förra årets höstmöte. 
För att få lite mer insikt i vad det är vi egentligen 
stöttar hade de två svenska ungdomar som 
deltog i årets läger bjudits in och gav en kortare 
presentation. 
 
När vi ändå är inne på ämnet FEDECRAIL; Du 
har väl inte missat att FEDECRAIL nu fått status 
som remissorgan till ERA vilket ger alla 
europeiska museiföreningar möjlighet att 
påverka redan på EU-nivå. Även detta lär vi få 
återkomma till. 
 
 
 
 

Information 
 
Som du säkert känner till har förbundet både 
hemsida och ett nyhetsbrev, Spårburen. 
På hemsidan finns, förutom generell information 
om förbundet, även styrelseprotokoll, remissvar 
och Spårburen. I dessa nyhetsbrev kommer vi 
framöver att ibland hänvisa till hemsidan eller 
Spårburen för den som vill ha ytterligare 
information i något särskilt ämne eller ärende. 
 
JHRF har nu också en egen grupp på Facebook, 
gruppen är öppen för alla som är intresserade av 
förbundets verksamhet och ett bra sätt att få ut 
information snabbt. 
 
Gör vi rätt? 
 
Har du någon synpunkt på vad du tycker att 
förbundet borde ägna sig åt eller saknar du 
kanske något annat? Tveka i så fall inte att höra 
av dig. Förbundet är till för dig, inte tvärtom. 
Mina kontaktuppgifter står i sidfoten på det här 
nyhetsbrevet. Du kan också maila till 
styrelsen@jhrf.se . 
 
Påminnelse om säkerhets- och 
utbildningsseminariet 
 
Årets säkerhetsseminarium går av stapeln den 8 
– 9 november på hotell Rådmannen i Alvesta. 
 
Seminariet är kostnadsfritt för JHRF:s 
medlemmar. Förbundet bjuder på fika och lunch. 
 
Har du inte anmält dig? Kontakta snarast Anders 
Svensson! anders.svensson@jhrf.se 
 
Det var allt för denna gång. 
 
 
Jonas 


