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Höstmöte 2016 

 
Detta ägde rum i SMoKs klubblokal i Fal-
köpings lokstall 2016-10-15—16. Mötet 
inleddes med att Anders Svensson infor-
merade om årets Tågsommar och lite om 
funderingarna på nästa års. Sedan infor-
merade han om Tågsläpp – detta blir nästa 
gång 2017-04-23. Anders Johansson infor-
merade om årets Almedalsdeltagande där 
det bl a varit lyckade möten med Trans-
portstyrelsens GD och kulturministern. 
Det var flera seminarier och särskilt det 
första, som behandlade statens ansvar för 
det rörliga kulturarvet, var såväl välbesökt 
som lyckat. ThN håller på med såväl inspel 
till arbetet med kulturarvspropositionen 
som underlag till riksdagsmotioner – de 
senare har använts. Kolanvändning var 
uppe en sammanställning hade visat att 
museitågen står för 0,015 % av denna. 
 
Angående FEDECRAIL informerades om 
att Jonas Svartlok t v ersätter Sten Erson-
Wester i FEDECRAIL-styrelsen. Jonas 
Svartlok är också ny sekreterare i HOG-
gruppen, som bl a håller på med fjärde 
järnvägspaketet, ERTMS och lokförar-
licens. Det planeras europeiskt ungdoms-
läger i Sverige 2018 och intresserade ar-
rangörer uppmanades att höra av sig till 
JHRF. 
 
Dagarnas viktiga pass ägde rum mot slutet 
på söndagens möte och handlade om att 
Anders Jespersson från Söderberg & Part-
ners informerade om denne nye försäk-
ringsmäklare och nyheter som planeras i 
försäkringarna. Den viktigaste nyheten är 

att samarbete planeras med Branschföre-
ningen Tågoperatörerna (BTO) om 

ansvarsförsäkringen där skador upp till 10 
MSEK hanteras som förut via försäkring i 
Folksam och skador därutöver hanteras 
genom BTOs försäkringsgivare. Det kom-
mer att finnas möjlighet att teckna sig för 
högre ansvarsförsäkringsbelopp än 300 
MSEK. Lösningen ska vara färdig i slutet av 
oktober. Man ska i kaskoförsäkringen kun-
na försäkra sig för ”största skada” i st f att 
försäkra varje fordon för sig. Det nya avta-
let ska gälla från 2017-01-01. 
 
Vår- och årsmöte ska äga rum i Nora 
2017-03-04—05 (delvis) tillsammans med 
MRO och höstmötet kan bli i Västervik, 
också med MRO, där det ska bli seminarier 
om bygg-, plan- och miljölagstiftning. Det 
fanns funderingar om olika seminarier och 
det informerades om säkerhetsseminariet 
i Hallsberg 2016-11-12—13. 
 
JHRF fyller 40 år 2017 och jubileumsakti-
viteter diskuterades, förslagsvis på hösten 
– aktiviteter i och/eller till Kalmar disku-
terades, eftersom det är där förbundet 
bildades. SKÅJ hade föreslagit ett gemen-
samt säkerhetsstyrningssystem och detta 
ska diskuteras på säkerhetsseminariet. 
SKÅJ hade också föreslagit gemensamma 
upphandlingar och även det skulle bli 
föremål för fortsatt diskussion. Ett nytt 
Previa-avtal är på gång och styrelsen ska 
återkomma om detta.  
 
Det informerades om MROs aktiviteter, 
ArbetSams agerande var uppe och syn-
punkter på detta ska framföras. MBV 
informerade om branden i Karlshäll och 
SKÅJ om olyckan i Karlstad. Till sist dis-
kuterades ERTMS-införandet. 

Anders Svensson, Sekreterare  

 


