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Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-07-03
Start:
Plats:
Närvarande:

20:40
Gotlands Hesselby stationshus, stora rummet bottenvåningen
Morrgan Claesson
Anders Johansson
Jonas Svartlok
Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare)

1

Samarbete med Tågoperatörerna

Morrgan Claesson berättade att han har haft kontakt med Branschföreningen Tågoperatörerna och han fortsätter
kontakterna. Anders Johansson påpekade att JHRF även bör ha motsvarande diskussion med NRSA – han handlägger.
2

Uppvaktning av departement och myndigheter

Jonas Svartlok konstaterade att JHRF skickat remissvar till Transportstyrelsen och Näringsdepartementet och nu
i Visby träffat infrastruktur- och kulturministrarna. Morrgan Claesson framhöll behovet av att följa upp de kontakter Almedalen gett – uppdrogs åt Morrgan Claesson och Jonas Svartlok att göra detta. Jonas Svartlok fyllde
på med att kontakt bör tas om tre veckor tillsammans med att presentera dokumentation av problemen. Anders
Johansson föreslog att även kontakta (C) via den som besökte Almedalsmontern samma dag.
3

Utbildningsplaner

Anders Svensson berättade att han (per mejl) frågat Peter Sjöquist om att vara sammankallande för en utbildningsplanegrupp, men att denne (vänligt men bestämt) tackat nej. Denne föreslog dock kontakt med Kim
Bäckström – uppdrogs åt Anders Svensson att verkställa detta (mejl sänt, ännu inte svar; mötessekr anm).
Anders Svensson berättade att ett upprop även lagts ut på Järnvägshistoriskt Forum, vilket lett till ett svar från
Björn Santesson (senare även Jan Långström och Magnus Lindman/NJ; mötessekr anm) – uppdrogs åt Anders
Svensson att fortsätta kontakterna. Jonas Svartlok undrade om projektet ska avgränsas eller inte? Han föreslog
att man ska ta de två—tre viktigaste områdena och föreslog även kontakt med Anders Öster.
4

Kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Jonas Svartlok påpekade här behövs hjälp av Peter Sjöquist i alla fall – kan han och Peter Heller för JHRF-föreningarna hålla ett liknande seminarium/utbildning/möte som de höll för MRO-föreningarna vore det bra. Beslutades bordlägga frågan till hösten.
b) Arbetsmiljöutbildning
Beslutades bordlägga frågan till hösten.
5

RAÄ telefonintervju W228—229

Anders Svensson meddelade att han har fått frågorna och tycker att dessa verkar vara mera lämpade för direkta
kulturarvsbevarare än för JHRF, som närmast har en stödfunktion till de som har hand om det verkliga bevarandet, varför han ser ett behov av att ge RAÄ en introduktion om förbundet och dess roll. Uppdrogs åt Anders
Svensson att mejla ut frågorna (verkställt inkl skiss till svar; mötessekr anm).
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Deltagande i WATTRAINs kongress

Anders Svensson berättade att denna äger rum i York, Storbritannien, i början av oktober. Han vill gärna åka på
denna, men kan inte p g a andra aktiviteter omgivande helger. Jonas Svartlok påpekade att JHRF kanske inte har
där att göra, men förbundet har David Morgans stöd och borde i gengäld ge David Morgan stöd i detta med ett
världsförbund. Morrgan Claesson undrade om JHRF är medlemmar i WATTRAIN? Jonas Svartlok svarade att
det är inte förbundet, men det kan ordnas – ska förbundet låta sig representeras? Möten och seminarier äger rum
i slutet av veckan, från onsdag. Morrgan Claesson undrade över nyttan? Anders Johansson svarade att för att veta
det behöver man analysera agendan. Anders Svensson hämtade agendan och Jonas Svartlok läste den, men den
visade vara mycket allmänt hållen om seminarierna – man behöver kolla deras hemsida. Anders Johansson noterade att kongressen kostar 700 GBP, men han kan åka om det är intressanta ämnen. Beslutades bordlägga frågan
i avvaktan på information. (Det visade sig att seminarierna har miljöfokus; mötessekr anm.)
7

Höstmöte

Anders Svensson påpekade att styrelsen redan reserverat helgen 2012-10-20—21 för höstmötet, men att förnyad
kontakt med Carl Erik Olsson, SÅS, behövs. Jonas Svartlok föreslog att hålla mötet på lördagen och samordna
det med ett styrelsemöte på söndagen. Morrgan Claesson föreslog att koncentrera höstmötesaktiviteterna till bara
möte. Anders Svensson att ev visningar kan läggas före och efter mötena som en möjlighet för de som har nära
och/eller ändå övernattar. Jonas Svartlok påpekade att det inte optimalt med en lokal i Västberga – det är lite bökigt att ta sig dit från Stockholm C och därifrån. Morrgan Claesson påpekade att kanske lokalen i Alkärrshallen
kan användas – beslutades att inrikta sig på denna lokal. Jonas Svartlok föreslog även att ha telefonuppföljning
på de som inte anmäler sig och att dela upp uppringandet mellan styrelsens ledamöter… Anders Johansson föreslog kallelse med läskvitto.
8

Hemsidan

Anders Johansson konstaterade att den inte jätteuppdaterad. Anders Svensson föreslog att försöka använda den
mer. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att ge inloggningsuppgifter åt Anders Svensson för att denne ska kunna komma åt att uppdatera hemsidan.
Anders Svensson påpekade att han önskar (direkt) åtkomst till mejladressen anders.svensson@jhrf.se – uppdrogs
åt Jonas Svartlok och Anders Johansson att ordna detta.
9

Ekonomi

Jonas Svartlok påminde om diskussionen på förra telefonmötet om ersättning för förlorad arbetstjänst – hur göra
med de som inte arbetar? Anders Johansson tyckte att för en verksamhet typ Almedalsveckan ska det bara vara
ersättning för direkta utgifter. Reglerna för (eventuella) traktamenten är numera ungefär 300,-/dag vid flerdagsaktiviteter, ca 9,-/timmen under endagsaktiviteter. Beslutades att ge möjlighet att söka traktamente och uppdrogs åt Sten Nordström att kolla traktamentsregler och utarbeta ett förslag.
Beslutades på Sten Nordströms förslag att förlänga försäkringsavtalet ett år.
10

Almedalen

Anders Johansson meddelade att avsikten är att under onsdagen söka samarbete med MHRF för en gemensam
plats nästa år och då betala för det extra utrymme som tillkommer utöver MHRFs nuvarande plats. Dessutom bör
man redan nu reservera övernattning i Dalhem och Tule och betala för det (senare). Jonas Svartlok framhöll att
GHJ ska ha en eloge för att de ställer upp med vagn och boende. Anders Svensson meddelade att han erfarit att
även ArbetSam vill stå tillsammans med MHRF.
Morrgan Claesson föreslog att börja spåna om seminarier, t ex ett om handens kunskap tillsammans med MHRF.
Han ville ha ett uppdrag att kontakta LRF om att utnyttja deras lokal. Anders Johansson hade ytterligare en seminarieidé om hur skydda kulturskatter mot vandalisering – detta seminarium kunde man ha tillsammans med representanter för försäkringsbolaget och polisen. Han föreslog att ägna tanken åt seminarier under hösten. Jonas
Svartlok föreslog att det bildas en undergrupp för seminarier – JHRFs representanter i Almedalsgruppen kan föreslå gruppen detta. Jonas Svartlok och Morrgan Claesson föreslås syssla med detta.
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Anders Johansson föreslog att starta med budskapet under Almedalsveckan och senare komma fram till hur det
ska spridas. Han föreslog ett gemensamt möte med MRO styrelse om dessa frågor.
11

Övrigt

a) Information
Anders Svensson informerade om att han planerar ett nummer av Spårburen med inriktning på årets FEDECRAIL-konferens (därefter ett med Almedalsfokus; mötessekr anm).
b) Logotyp
Anders Svensson informerade om bakgrunden: Från start hade JHRF ingen logotyp, men efter några år tillkom
en logotyp i form av en räl med JHRF 1977 (grundandeåret) placerat som rälers tillverkningsuppgifter brukar vara placerade (och tillkommen efter ett upprop i Spårburen). Att en räl valdes som symbol berodde mycket på
JHRFs dåvarande ”allomfattande” ambition – både modell och fullskala, både järnväg och spårväg samt såväl
historia som nutid och framtid – och rälen framstod som den ultimata symbolen för denna ambition. Någonstans
runt skiftet 80-/90-tal ändrades logon till att i stället föreställa ett vingehjul, mycket p g a att den ”allomfattande”
ambitionen tonades ner till förmån för en mer renodlad historisk inriktning. Efter ca fem—tio år kom dock
(även) denna logotyp ur bruk och sedan mer än tio år har JHRF inte haft någon logotyp. Anders Johansson föreslog en ny logotyp liknande den gemensamma (Almedals)JHRF/MRO-logon. Johan Svartlok föreslog att Göran
Fritzon får skissa ett förslag – uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta honom om detta och åt Anders Svensson
att skicka de gamla loggorna till Jonas Svartlok.
12

Nästa möte

Meddelades att Jonas Svartlok efter 15-16 juli kallar till ett telefonmöte (någon kväll) första veckan i augusti.
13

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna 22:25.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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