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JHRF styrelsemöte 2012-02-07
Start:
Plats:
Närvarande:

20:45
Via telefon
Morrgan Claesson
Bo Karlsson (suppleant, ersättande ledamot)
Henrik Mundt (suppleant, ersättande ledamot)
Jonas Svartlok
Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare)
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Medlemsavgift 2012

Anders Svensson och Sten Nordström hade åstadkommit ett förslag som sändes ut i mötets inledning (även utsänt tidigare; mötessekr anm). Henrik Mundt föreslog 1 000,- som grundavgift om man har trafik. Jonas Svartlok tyckte att det
var klokt att differentiera avgiften mellan MRO-medlemmar och föreningar utan trafik. Anders Svensson påpekade att
en konsekvens av förslaget att avgiften för föreningarna med minst trafik sänks. Jonas Svartlok framhöll behovet av att
motivera detta förslag för medlemmar – Almedalen, resor till möten med Transportstyrelsen (m fl myndigheter),
ERTMS-arbetet, ökade utlandskontakter m m är motivet för att en total höjning behövs. Det kan sedan slå 10 000,- hit
eller dit mellan åren, men förslaget ligger i rätt härad. Beslutades att antaga medlemsavgiftsförslaget – 700,- för
MRO-medlemmar och medlemmar utan trafik, 1 500,- för medlemmar med under 1 000 körda km, 4 500,- för 1 000—
5 000 körda km samt 8 000,- för över 5 000 körda km – som styrelsens förslag till stämman.
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Tågsläpp

Anders Svensson berättade att det blev 29 deltagare, netto en mer – tre hoppade av, fyra tillkom (se Spårburen 1/12).
Annonsen är klar och Tågsommar sänd till tryckeriet. Rolf Sten har fått annonsen och insända texter (tre st) för att börja bygga upp hemsidan. (Nu har plötsligt, när Tågsommar är sänd till tryck, SJVM vaknat till och börjat intressera sig
för Tågsläppsdeltagande!; mötessekr anm.)
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Almedalen

Anders Svensson berättade att det inte hänt så mycket i avvaktan på gemensamt transporthistoriskt agerande. Diskussion pågår om användande av Skonaren Vega för seminarier m m – de har utlovat rejält sänkta priser, dock oklart till
vilken nivå – och inriktningen är att försöka bygga upp ett transporthistoriskt ”kluster” invid skonaren. Det behövs
dock möten i såväl den gemensamma transporthistoriska som JHRF/MROs Almedalsgrupper. Något om bemanning
nämndes: det kan räcka med gruppen förstärkt med organisationernas ordföranden och ytterligare några personer.
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Information

Anders Svensson berättade att Spårburen 1/12 nästan är klar för utgivning – den väntar bl a på lite information från
detta möte (nu utsänd; mötessekr anm). Jonas Svartlok såg ett behov av att orda något om att hemsidan behövs och behöver uppdateras. Anders Svensson framhöll att han flitigt använder mejlutskick till medlemmarna för att det har tagit
lång tid innan information läggs upp på hemsidan. Jonas Svartlok föreslog bordläggning av denna fråga tills Anders
Johansson är med på ett möte – detta beslutades.
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Års- och vårmöte 2012

Anders Svensson presenterade förslaget, byggt på uppdelningen med MRO-möte på lördagen och JHRF-möten på
söndag 2012-03-04. Utgångspunkten för förslaget, vars upplägg liknar mötena våren 2011, är att hantera att det är
svårt med förbindelser en söndagsmorgon. Beslutades antaga detta förslag och uppdrogs åt Anders Svensson att fortsätta planeringen.
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Dokumentation inför dessa möten

Anders Svensson berättade att han ansåg (textdelen av) verksamhetsberättelsen är klar och kan skickas ut. Uppdrogs
åt Anders Svensson att sända denna och en kallelse till medlemmarna (m fl). Jonas Svartlok noterade att JHRF blir sena igen med utskick inför årsmötet – bokslutet är utlovat vara klart nästa vecka. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta valberedningen.
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ERTMS

Morrgan Claesson berättade att f n pågår arbete med att genomföra NRSA-lösningen och att JHRF får avvakta denna.
Jonas Svartlok berättade att han hade folk från Green Cargos ledning på besök och att de var intresserade av detta – de
önskade eventuellt en dragning om detta. Anders Svensson fyllde på med att potentiellt kan finnas stort intresse för
detta. Morrgan Claesson framhöll att man bör avvakta med utåtriktad information till lösningen är klar.
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Ekonomi

Anders Svensson berättade att han åstadkommit och sänt in en ansökan till RAÄ om 100 000,- i bidrag från deras medel till centrala kulturarvsorganisationer – ännu hade ingen reaktion kommit från dem. Morrgan Claesson föreslog att
skicka in en arbetslivsmuseibidragsansökan om 50 000,- till det fortsatta ERTMS-arbetet. Jonas Svartlok m fl stödde
detta förslag. Uppdrogs åt Morrgan Claesson att åstadkomma underlag till en sådan ansökan.
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Arkiv

Anders Svensson berättade att det inte har hänt så mycket. Jonas Svartlok önskade vidarebefordra två kartonger material som han har i samband med mötena i Norrköping. Anders Svensson svarade att om han har tillgång till logistikhjälp för återresan så kan det ordnas.
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Övrigt

Bo Karlsson berättade om den bilaga till TRAV som OJF håller på med och som kommer att gå ut på att jobba fram en
definition av museifordon. Den behövs för föreningens egen del, men man kommer att erbjuda denna till användning
inom JHRF-familjen. Anders Svensson framhöll att det är viktigt i en sådan definition att inte låsa sig vid organisationsform – bevarande kan ske i många andra former än som ideella föreningar. Jonas Svartlok undrade om OJF kan
skicka ut denna till styrelsen när den är klar? Bo Karlsson svarade att det kan man gärna göra.
Anders Svensson framhöll att arbetet inom styrelsen skulle underlättas väsentligt om alla alltid kommer med svar på
de förslag som sänds ut, även om svaret bara är ”OK” eller ”passar”. Bo Karlsson föreslog användandet av läskvitto
som alternativ (detta fungerar inte alltid i den webmejlmiljö som undertecknad använder; mötessekr anm). Anders
Svensson underströk särskilt att det skulle underlätta mycket om alla är aktiva när mötestider föreslås – denna gång
blev det ett utkastat datum som många, men inte alla, kunde ställa upp på – hade en aktiv diskussion om möjliga mötestider föregått mötet hade det kanske snabbt gått att hitta en tid då alla kunde deltaga!
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Nästa möte

Jonas Svartlok föreslog att återkomma om det behövs något mer möte innan årsstämman. (Kanske dock fundera på ett
fysiskt möte strax innan stämman?; mötessekr anm.)
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Mötets avslutande

Jonas Svartlok avslutade mötet 22:00.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Svensson

Jonas Svartlok
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