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Avslutningsvis beslutades preliminärt om
års- och vårmöte i Nora 2017-03-11—12,
tänkt att delvis vara tillsammans med
Detta ägde rum på Sunlight Hotel i Nyköping 2016-03-19. Efter inledande formalia, MRO. Mötet framförde också ett tack till
där bl a Micke Däckfors valdes att leda för- Ragnar Hellborg och Björn von Sydow för
deras insatser för avgiftsreducering.
handlingarna, blev det några frågor om
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsplanen blev föremål för en omfattande diskussion som landade i att prioritera områ- Vårmöte 2016
dena säkerhet, myndighetskontakter och
utbildning. En motion om riktlinjer för till- På söndag 2016-03-20 var det dags för
medlemsmöte. Anders Svensson informesättande av styrelse avslogs. Presentatiorade om Tågsommar och Tågsläpp – det
nen av budgeten blev en omfattande debatt om särskilt utbildningstillståndskost- senare äger rum 2016-04-24. En genomgång av läget hos föreningarna visade att
naderna där ett gammalt beslut om att ta
4 000,- per utbildande organisation aktua- man installerat filter och GSM-R-telefoner
samt att åldrande aktivskara och brist på
liserades. Frågan om medlemsavgifter
bordlades till höstmötet – till dess ska sty- järnvägskunniga var ett allmänt problem.
Några hade problem med lokaler att vara
relsen titta på olika lösningar.
i: hyresnivåer eller ägarförhållanden. Även
plats på spår fanns bland problemen. På
Efter en del diskussion och framläggande
av olika förslag till styrelseledamöter och - de flesta håll planerades det för säsongens
körningar.
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Berättades om förestående FEDECRAILkonferens och arbetet i HOG-gruppen,
särskilt med ERTMS och förardirektivet.
FEDECRAIL samlade in uppgifter om kolanvändningen och där behövs några svar
till. Olika alternativ till höstmötesort föreslogs – styrelsen arbetar vidare med detta.
Utbildningsgruppen är färdig med några
utbildningsplaner för olika fordon och ett
arbetsmiljöseminarium ska anordnas i
Örebro 2016-04-02 – rekommenderades
att skicka verksamhetsansvariga på detta.
Åke Paulsson berättade om MRO verksamhet. Behovet av avvikelsrapportering
framhölls liksom behovet att kolla ev referenser till SJVM regelverk, som ändrats.
Anders Svensson, Sekreterare

