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INLEDNING

Valberedningen vädjar

Här kommer en Spårburen för att få ut lite ”presstoppinformation” kring års- och vårmötet och lite annan information som flutit in de senaste veckorna. Det mesta
av detta har ni fått i särskilda mejlutskick, annat är nytt,
men här är tanken att få det samlat.

Hej, Jag söker kontakt med er i min egenskap av ledamot i Valberedningen i JHRF. Vi har tuffa utmaningar
att hitta personer som vill ställa upp i JHRFs styrelse
till nästa år. Därför behöver Valberedningen föreningarnas hjälp att föreslå lämpliga kandidater.

I detta kortfattade nummer kan man läsa om:
• Från styrelsen om vår- och årsmötet, en vädjan
från valberedningen, JHRFs medlemsavgifter
2014, information om organisationsbidrag från
RAÄ, korrigering av höstmötesminnesanteckningarna samt Tågsläpp 2013
• Ordförandens nyhetsbrev 2 (i repris)
• Arbetets museums och ArbetSams museimässa i
Norrköping 2013-03-15—16

Jag ber er därför att maila mig era telefon/mobilnummer där ni vid behov kan vara nåbara under söndag eftermiddag. Vi behöver alla anstränga oss för att få ihop
en bra och komplett styrelse.

Tanken är att det så småningom ska komma fler nummer av Spårburen för att få ut dokumentationer om
Transportstyrelsens branschrådsmöten m m.

Tack på förhand för er hjälp.

Har ni redan nu förslag på lämpliga personer vore jag
tacksam om ni kan maila mig deras namn, och kontaktuppgifter (mobil + fast telefon), så kan vi inom Valberedningen kontakta dem.

Hälsningar
Hans Rainer
Valberedningen JHRF
070-574 25 06 (mejl från Hans Rainer 2013-02-22)

FRÅN STYRELSEN

JHRF medlemsavgifter

Vår- och årsmötet 2013

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för
2014, d v s som för 2013 (ännu ej uttaget) med indelning baserad på körda km (enligt rapportering till försäkringen):
Körda km
Årsavgift kr
< 1 000
1 500
1 000—5 000
4 500
> 5 000
8 000
Ej trafik
700
MRO-medlem
700

äger rum på Park Inn Hotel, Sjömansgatan 2, i Malmö
lördagen och söndagen 2013-03-02—03 – program
med hålltider meddelades (bl a) i Spårburen 1/13.
Medlemmar m fl har fått kallelse med mer info, bl a
dagordning för medlemsmötet. På lördagen
(2013-03-02) har MRO sitt vårmöte i närheten (Teknikens och Sjöfartens Hus).
Vi har när detta skrivs ett anmälningsläge som i varje
fall formellt räcker till för att ha ett årsmöte, möjligen
med undantag av frågor kring val och andra styrelsefrågor – mejla därför snarast anmälan om deltagande till
anders.svensson@jhrf.se! Vi vädjar även på förekommen anledning om att ombud ordnar fullmakt att företräda medlem enligt stadgans § 10.7!
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FRÅN STYRELSEN forts

Förhoppningsvis är detta ett första steg till närmare
samarbeten, något som det också inkommit motioner
om till årsstämman.

JHRF har fått bidrag från RAÄ!

Anmälan
sker
till
Anders
anders.svensson@jhrf.se, snarast!

2013-02-21 fick vi mejl om att JHRF tilldelats 90 000,– något mindre än sökta 100 000,- – i organisationsbidrag från Riksantikvarieämbetet! RAÄ meddelade att
söktrycket varit stort, varför en del minskningar i bidragen måst göras. Dessutom meddelade RAÄ att man
planerar att se över principerna för detta bidrag inför
2014 – då är det bara att hoppas att detta kan ske i en
dialog med de sökande, t ex i liknande form som den
lyckade seminariedag man hade med oss sökande
2012-10-26 (se Spårburen 1/13; red anm).

Svensson,

Vi ses!
Jonas
Svartlok,
JHRF
jonas.svartlok@jhrf.se 0735-43 33 30

ordförande,

Elektroniska linjeböcker
Morrgan låter meddela följande:

Korrigering av höstmötesminnesanteckningarna

Linjeboken i papperform är snart ute, det är bara en
tidsfråga innan Trafikverket slutar att trycka den, numera kostar det över 6 000 kr om året att få den i ett
exemplar i snigelpostbrevlådan.

Nedanstående gäller punkt 4, sista stycket (red anm).
Det var tyvärr allvarliga fel i Minnesanteckningarna.
De ungdomar som vi tar hand om under två veckor på
sommaren är ett samarbete med kommunen i deras
strävan att ordna sommarjobb för skolungdom. Den
eventuella arbetskraft som kommunen skall försöka
skaffa sysselsättning för, kallades förr för Fas 3-arbete,
har vi anmält att vi kan förse dessa med reella arbetsuppgifter. Några av de som dömts till samhällstjänst
har uttryck missnöje med de arbetsuppgifter (rensa
ogräs, ansa rabatter etc.) som de tilldelats och även där
har vi fört en dialog med kommunen om att förse dessa
med reella diton.
MVH Bosse, Ordförande Orsa Jernvägsförening
(Mejl från Bo Karlsson 2013-02-21)

Sedan skall någon sitta och rätta in den i respektive
pärm och pärmarna skall finnas på plats på loket när
man är ute och kör tåg.

Tågsläpp

Då linjeboken innehåller information som inte bör
komma i felaktiga händer och därmed missbrukas så är
det enbart lokförare av veterantåg och trafikutövare av
samma tåg som kommer att få ta del erbjudandet av
denna digitala bok.

Många järnvägsföretag har nu Linjeboken i digital
form i en ”smart telefon eller läsplatta”.
En lokförare har nu laddat ner all information och han
uppdaterar när det är aktuellt då han jobbar på ett
mindre järnvägsföretag.
Eftersom han är verksam i veterantågsbranchen vill han
dela med sig till de medlemmar i JHRF som vill ha
Linjeboken i digital form.

Nu behövs texter till Tågsläpps hemsida
www.jvmv.se/tagslapp/! Skicka in er text som berättar
om vad just ni tänker erbjuda på Tågsläppsdagen
2013-04-21 till mejl anders.svensson@jhrf.se!

För att kunna ladda ner Linjeboken så behöver man ha
ett program DROPBOX installerat på sin dator, telefon
eller platta. Sänder man sedan in sin mailadress så blir
man inbjuden att dela informationen ”Linjeboken”.

ORDFÖRANDENS NYHETSBREV
Årsstämman 2 – 3 mars samt information om
elektroniska linjeböcker

En viktig sak här är att man kan läsa informationen
direkt i Dropbox, man kan också kopiera över filerna
till sin egen ”apparat”, men man får aldrig klippa ut –
då försvinner informationen från Dropboxen man helt
enkelt saboterar för sina kamrater som behöver ha tillgång till information och ”ägaren” får i onödan lägga
tillbaks behövlig information.

Årsstämman närmar sig i rask takt och tyvärr kan vi
konstatera att det för närvarande endast är ca 30% av
JHRF:s medlemmar som har meddelat att de avser att
komma på stämman i Malmö den 2 – 3 mars.
Stämman är förbundets högsta beslutande organ och ett
alldeles utmärkt tillfälle att göra sin röst hörd om hur
JHRF skall bedriva sin verksamhet så att det bäst gagnar medlemmarnas intressen.

Vill ni vara med så maila undertecknad namn på lokförare, organisation och mailadress på de som behöver ha
tillgång till denna digitala linjebok. Skaffar föreningen
en speciell läsplatta till loken så bör den ha en egen
mailadress.

Under det påföljande medlemsmötet har vi dessutom
för avsikt att mer ingående presentera upplägget för
JHRF:s utbildningsorganisation – skapad på ert uppdrag och för er!
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ORDFÖRANDENS NYHETSBREV forts

Pia Sander, Skånes hembygdsförbund
Kulturarv och lokal historia blir TEMARESOR.
Skånska hembygdsföreningar paketerar bussturer, en
succé!
Axel Pettersson, Wikipedia
Hur kan arbetslivsmuseernas kunskap bli synlig på
Wikipedia? Hur gör vi vår kunskap attraktiv och spännande att använda i olika lärande situationer och skolundervisning?
Mikael Parr, Flygvapenmuseum & Maria Widfeldt,
Miljöansvarig på Specialfastigheter
Specialfastigheter och Flygvapenmuseum miljösatsar
tillsammans. Hur minskar vi vår påverkan på klimat
och miljö?
Karin Faxér, Norrköpings kommun
Fairtrade City – vad innebär det och hur kan jag göra
skillnad?
Johan von Essen, Ersta Sköndal högskola
Varför jobbar människor gratis? Motiv och drivkrafter
till ideellt arbete. Kan vi locka fler att engagera sig i
museiarbetet?

Svårare behöver det inte vara.
Morrgan, Tel: 0707 – 87 36 44, morrgan@tele2.se
(Nyhetsbrev 2013-02-17)

MUSEIMÄSSA
med tema Hållbara museer arrangeras på Arbetets
museum i Norrköping 15—16 mars 2013.
Lär känna delar av museisverige som du inte visste
fanns och hitta nya upplevelser för utflykten, bussresan
och semestern. Vi har samlat både stort och smått, känt
och okänt.
Museimässan vänder sig till bussresearrangörer,
turistnäring, andra museer och intresserad allmänhet.
Kom och inspireras av våra utställare, besök föredrag
och ta med dig nya idéer hem!

Program lördag16 mars

Program:
15 mars klockan 11.00 – Kommunalrådet Lars
Stjernkvist öppnar mässan och pris delas ut till Årets
Arbetsmyra.
15 mars klockan 14.00 – Invigning av utställningen
Årets Arbetslivsmuseum – Qvarnstensgruvan Minnesfjället.
16 mars Barnaktiviteter – Träffa trollkarlen Mr Mac,
Viggo och Drakel från Flygvapenmuseum och Myran
från Arbetets museum. Prova, pyssla och lär i mässans
barnhörna och Kreativa verkstan.

Ruben Madsen- Surströmmingsshow
Världens främste sur-kultur-kulinariske estradör. Surströmmingskulturen förr, nu, i morgon – Fakta, historik, skrönor, traditioner. En underhållande show där
Ruben bygger den ultimata klämman varvat med musik
och magi.
Barnhörna
I anslutning till utställarna i Laxholmskällaren hittar du
Barnhörnan. Där kan du som är 5 år och uppåt lära dig
mer om gammal teknik och prova på själv. Sex olika
arbetslivsmuseer har med sig bilder, filmer, maskiner
och verktyg som visar på deras verksamhet.
Magikern Mr Mac
Magikern Mr Mac finns på plats under hela lördagen
och förbluffar såväl gammal som ung! Du honom på
scenen på plan 2 i en förtrollande föreställning och däremellan kan han dyka upp precis var som helst bland
besökarna med små mirakel, färgglada ballonger, spänning, överraskningar och humor som främsta vapen!
Drakel och Viggo, Flygvapenmuseum
De nyfikna maskotarna Drakel och Viggo har åkt hela
vägen från Flygvapenmuseum för att hälsa på alla barn
som har kommit till Museimässan. Du träffar dem på
våning 1 i museet!
Kreativa verkstan, Arbetets museum
På plan 5 hittar du Kreativa verkstan där barn och vuxna kan skapa tillsammans. Kreativa verkstan är öppen
varje helg, både lördag och söndag, kl.12-16. Verksamheten har olika teman under året beroende på vilka utställningar som visas i huset. I vår kommer det att vara
schlageryra i Kreativa verkstan. Fri entré.
Myran, Arbetets museum
Mingla med Arbetets museums maskot under dagen.

Öppettider
Fredag 15 mars kl 11–17
Lördag 16 mars kl 11–16
Fri entré. Mer information om utställare och program
finns på www.museimassan.se.
(Affisch från Arbetets museum 2013-01-14)

Detaljerat program
Invigning av Mässan
11.00 Kommunalråd Lars Stjernkvist inviger Mässan
Arbetets museums vänförening och Myran delar ut pris
till Årets Arbetsmyra 2013.
Sång av ESTERS, hipp tantpop!
14.00 Invigning av utställningen Årets Arbetslivsmuseum
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Magikern Mr Mac har lovat oss att hjälpa till att trolla
fram utställningen.
Program fredag 15 mars

För tider se www.museimassan.se
(Affisch från Arbetets museum 2013-02-18)

Jan Larsson, Jäderbruks vänner
Ideella föreningar. Engagemang och uppmuntran. Hur
får Jädersbruksvänner folket att orka?
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