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Tack!
Först vill jag tacka för förtroendet att bli
vald som ordförande i JHRF. Det har varit
en period med nya erfarenheter och det
har därför dröjt lite med information,
men nu kommer det ett första nyhetsbrev
från mig.

Vädjan!
Först vill jag uppmana alla medlemmar
som kan hjälpa vår medlem Malmbanans
Vänner, som ju drabbats hårt av en brand
i sitt fordonsmagasin.
Har Ni fordon att hyra ut, sälja eller som
på annat vis skulle kunna hjälpa MBV att
klara sina trafikåtaganden, kontakta då
kansli@nbjvm.se
Det som söks är bl a vagnar och
rälsbussar.

Försäkringar
Vi har beslutat om att byta försäkringsmäklare. JHRF och MRO har tillsammans
tecknat nytt avtal med företaget
Söderberg & Partner.
S&P företräder de flesta tågoperatörerna
i Sverige och har betydligt större
kompetens än vad Marsh kunnat uppvisa
på senaste tiden.
Vi har inlett samarbetet med S&P och
hoppas att kunna presentera förbättrade
försäkringar under hösten, som träder i
kraft från årsskiftet.
Bl a tittar Vi på möjligheten att få samma
villkor som övriga tågoperatörer vilket
skulle innebära lägre priser och högre
nivå på ansvarsförsäkringen.

Söderberg & Partner har en stab med
analytiker som kan hjälpa till med
värderingar, riskanalyser m m som Vi får
tillgång till..

Utbildningar och avgifter
De första förarna har fått sina
komplementerande utbildningar och
examinationer i JHRFs regi.
Därför är det med stor oro Vi ser att
Transportstyrelsen annonserar dubblade
avgifter för utbildnings- och
examinations-tillsynen.
Avgiften skulle totalt bli 80.000 SEK vilket
är orimligt för oss. Hur detta utvecklar sig
får Vi se men det kan ju inte vara rimligt
att höjda avgifter skulle leda till att Vi inte
kan utbilda personalen i våra föreningar.

Almedalen
Vi har åter deltagit i Almedalen
tillsammans med MRO och
Transporthistoriskt Nätverk.
I år har Vi framför allt diskuterat två
saker, skyddet av det rörliga kulturarvet
och avgifterna för utbildning.
Vi har haft givande samtal med Kulturminister Alice Bah Kuhnke och några
riksdagsmän om Kulturarvspropositionen
och inverkan på det rörliga kulturarvet.
Vi hade också givande möten med
Transportstyrelsen, bl a med GD Maria
Ågren, om avgifter m m och skall ha ett
uppföljningsmöte under hösten.
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