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2012-09-12

Nr 7/2012

Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-09-04
Start:
Plats:
Närvarande:

20:10 till 20:15; återstart 20:35
Via telefon
Morrgan Claesson
Anders Johansson (från punkt 3)
Sten Nordström
Jonas Svartlok
Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare)
Micke Däckfors (suppleant)
Henrik Mundt (suppleant)

1

Samarbete med Tågoperatörerna

Morrgan Claesson berättade att han 2012-09-03 pratat med Christel Wiman, som senare pratat med ordföranden
Jan Sundling. Han rekapitulerade önskemålen: att komma åt linjeboken och regelverk. De hade frågat om konkurrens förelåg och Morrgan Claesson hade svarat nej. De ska ta upp frågan om samarbete med JHRF på sitt styrelsemöte om två veckor. Henrik Mundt undrade om DVVJ verksamhet med person- och godstrafik kunde upplevas som konkurrens? Morrgan Claesson svarade att det är den inte – de matar till annan trafik. Det gäller nu att
avvakta några veckor (för att de ska få ha sitt styrelsemöte) och sedan efterfråga info per mejl.
2

Uppvaktning av departement och myndigheter

Morgan Claesson påpekade att Jonas Svartlok och Ragnar Hellborg ska träffa Transporstyrelsen 2012-09-05 och
ska då ta upp vad som är kulturarv samt att våra utbildningsplaner gäller kulturarv, varför de inte ska kosta något! Jonas Svartlok framhöll att det viktiga är att få vara delaktiga i arbetet med definitionen om vad som är en
museiorganisation och fråga varför utbildningsplaner inte är avgiftsbefriade. Han tror dock att kunskapen hos gd
är rätt obefintlig… Han har pratat med Ragnar Hellborg och man har en samsyn om vad uppvaktningen ska gå ut
på, möjliga frånsett några småfrågor som MRO vill ta upp. Anders Johansson påpekade att museibanorna har en
skillnad mot de som kör på statens spår – de kan inte komma utrikes… Jonas Svartlok meddelade att han kommer att avrapportera mötet skriftligen.
Jonas Svartlok konstaterade att det blivit ett visst genomslag på skrivelsen till kulturdepartementet – han själv,
Ragnar Hellborg, föreningar och Transportstyrelsen blev intervjuade av media (jfr Spårburen 4/12; mötessekr
anm). Kulturministern har dock inte svarat och han ska kolla med dennas pressekreterare om några veckor.
Morrgan Claesson berättade att inget hänt med näringsdepartementet – han ska kolla vad som kan behöva tas
upp efter möte med Staffan Widlert 2012-09-05.
3

Utbildningsplaner

Anders Svensson meddelade att han startat en debatt med gruppen om mötesdatum som sedan dog ut… Jonas
Svartlok påpekade att gruppens arbete bör komma igång innan nyåret. Han undrade hur man kan få fart på gruppen? Henrik Mundt trodde inte det blir någon fart – de är för geografiskt spridda. Anders Johansson framhöll att
man bör driva på gruppen. Jonas Svartlok undrade om någon kan vara sammankallande? Henrik Mundt svarade
att han ha kan ta på sig vara sammankallande, men vill ha gruppens mejladresser. Henrik Mundt utsågs till sammankallande och uppdrogs åt Anders Svensson att förse honom med gruppens mejladresser.
Morrgan Claesson påpekade att om man inte är en utbildningsorganisation får man inte examinera – man bör ansöka om att bli utbildningsorganisation respektive examinator i år för att slippa avgifterna och sedan se vad som
händer. Anders Johansson påpekade att Jonas Svartlok bör prata med Staffan Widlert om detta 2012-09-05.
Jonas Svartlok påpekade att det kan vara bra om det ändå blir en avgift. Kan man då ansöka om att JHRF blir en
utbildningsorganisation? Detta tyckte flera lät bra. Anders Johansson föreslog att även ta upp detta med Staffan
Widlert 2012-09-05. Jonas Svartlok berättade att SFRO, egenfordonsbyggarnas riksorganisation, har besiktningsstatus för amatörbyggda fordon, och detta kan bli något liknande.
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Höstmöte

Anders Svensson meddelade att ”minikallelser” införts i de två senaste numren av Spårburen (3 och 4/12).
Anders Johansson påpekade att det bör skickas ut en särskild kallelse. Uppdrogs åt Anders Svensson att skicka
ut kallelsen senast 2012-09-14.
5

Almedalen

Anders Johansson berättade att Almdalsgruppen haft ett möte 2012-08-28 och då gick igenom deltagandet 2012
och pratade lite om deltagandet 2012 (jfr även Spårburen 4/12 – dessutom har minnesanteckningar från Almedalsgruppens möte nyligen sänts till gruppen och ordförandena; mötessekr anm). Angående ekonomin blev det
dyrare än budgeterat, ca 6 000,- per organisation över budget, mest p g a resor. Samordningen med MHRF ger
kanske lägre kostnader och det borde även räcka med att delta bara måndag—onsdag. Årets deltagande gav bra
effekt i form av flera kontakter. Jonas Svartlok meddelade att Malin Blomquist på MHRF har skickat in anmälan
om deltagande, men denna har ännu inte behandlats. Sten Nordström undrade om alla fakturor kommit? Anders
Svensson svarade att det osäkert med de som avser vagnstransport och (kompletterande) broschyrtryckning. Sten
Nordström meddelade att fakturan på transporten var klar – det var samma belopp som förra året. Anders
Svensson framhöll att avvikelse gentemot budget mest berodde på bilkostnader, som inte var med i budget (p g a
att sådana ej ersattes 2011). Anders Johansson påpekade att det som behövs är att få ekonomin för 2012 klar till
höstmötena. Jonas Svartlok tackade Almedalsgruppen för gott arbete.
6

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Jonas Svartlok undrade om det finns någon kandidat till att hålla detta? Anders Johansson svarade att den självklara är Peter Sjöquist. Jonas Svartlok påpekade att denne har mycket att göra. Anders Johansson föreslår att seminariet äger rum i februari och han åtog sig att prata med Peter Sjöquist – och även Daniel Nicklasson. Anders
Svensson påpekade att även Peter Heller kan vara ett alternativ. Anders Johansson föreslog Frälsningsarméns
kursgård i Nässjö, som har bra lokaler. Beslutades om detta – att rikta in sig på februari, kontakta de ovan nämnda och använda Frälsningsarméns kursgård.
b) Arbetsmiljöutbildning
Anders Johansson meddelade att inget hänt. Jonas Svartlok föreslog att frågan skjuts till nästa möte. Han har fått
en fråga från MfGDJ om detta, men inte svarat än. Han vidarebefordrade MfGDJs mejl till styrelsen.
7

Deltagande i möten, seminarier m m

a) Möte med MHRF och BHRF
Anders Svensson hänvisade till Spårburen 4/12 (och utförligare rapport i kommande nummer). Sammanfattningsvis upplevde mötesdeltagarna att möte var positivt och rekommenderade fortsatta möten, då i en utvidgad
krets med ArbetSam som samordnare.
Henrik Mundt undrade om RAÄ-mötet i Malmö där han ska representera JHRF – uppdrogs åt Anders Svensson
att (på nytt) skicka underlag till honom.
b) WATTRAINs kongress
Jonas Svartlok påpekade att en utförligare lista på talare och ämnen nu har kommit – frågan är då om JHRF ska
delta eller inte? Anders Johansson undrade om Jonas Svartlok kan delta? Jonas Svartlok svarade att han ska kolla
detta, men undrade om inte Anders Johansson var intresserad av att delta? Anders Johansson svarade att han inte
kan delta samt att det är bra om ordföranden kan delta. Jonas Svartlok svarade att det kan gå att ordna. Beslutades att låta Jonas Svartlok representera JHRF på WATTRAINs kongress i Leeds och York 2012-10-03—05 –
Anders Svensson förtydliga moriveringen för deltagandet med att det gällde artighet, konferensprogrammet och
nätverkande. Jonas Svartlok skulle undersöka om det går och återkomma senare.
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Branschseminarium i Gävle 2012-11-17

Anders Svensson berättade att det nu klarnat om hur det ska fungera med seminariet om dokumentation av industrihistoriskt kulturarv under branschseminariet: Det är SJVM, JHRF och MRO det handlar om och att det är
två timmar av den totala seminarietiden det handlar om. Han undrade om det finns idéer till andra seminariepunkter? Jonas Svartlok såg en självklar kring Transportstyrelsens avgifter. Anders Svensson påpekade att det i
övrigt gäller att jobba tillsammans med SJVM och MRO. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att mejla Robert Sjöö om
detta.
9

Hemsida och mejl

Anders Svensson meddelade att det finns kända administrationsbehov avseende bl a mejladresserna – han avser
att ta itu med detta när det blir lite lugnare.
10

Ekonomi

Sten Nordström meddelade att det ser lugnt ut f n. Han ska skicka ut medlemsavgiftsfakturorna – dessutom släpar några efter med betalningar kring försäkringen. JHRF har f n 219 000,- på plusgirot. Så småningom ska organisationsstödet från RAÄ redovisas och det bör förberedas för detta. Anders Johansson fyllde på med behov av
att redovisa ERTMS-pengarna. Han fortsatte med att det går att få till visning i Falköping av BS Mekaniska påbörjade montering av ERTMS i gulfordon. Sten Nordström framhöll att denna är dyr! Anders Johansson svarade
att det är Morrgan Claesson som ska klara detta, men i Danmark har man fått installation gjord för 1,6 MDKK
inklusive STM och allt. Sten Nordström påpekade att detta fortfarande är fruktansvärda priser för järnvägsbranschen – det ska kosta några hundra tusen.
Anders Svensson önskade att Sten Nordström skickar adressuppgifterna till honom före fakturautskicket. Anders
Johansson meddelade att SMoK har en skuld till systemet för förra året. Sten Nordström svarade att han såg det
som avklarat. Han ville inte heller att trafiktillstånd lånas ut och han har en riskanalys avseende sådant att skicka
ut – detta verkställdes (senare f v b medlemmarna; mötessekr anm).
Uppdrogs åt Sten Nordström att fortsatt utreda ersättningar för förlorad arbetsförtjänst m m.
11

Övrigt

a) Informationsutbyte
Anders Svensson meddelade att han – bl a efter positivt gensvar på mötet med BHRF och MHRF – lagt till dessa
och två JHRF-liknande organisationer i övriga Norden – ännu inga reaktioner från någon av dem och heller inte
något material från någon av dem.
b) Logotype
Jonas Svartlok meddelade att Göran Fritzon håller på med detta och att han återkommer senast till nästa möte.
(Förslaget har nu kommit; mötessekr anm.)
c) Information
Anders Svensson meddelade att det inte var något nytt nu.
d) Faktura till ENJ
Sten Nordström meddelade att ENJ har fått en faktura från Trafikverket om utebliven tåglägesinformation. Men
de har redan denna information i sina system! ENJ tänker inte betala. Jonas Svartlok påpekade att Trafikverket
vill ha information i Opera för att få tåglängder.
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Nästa möte

Meddelades att Jonas Svartlok i mitten av september kallar till ett telefonmöte (någon kväll) första (hela) veckan
i oktober. Anders Johansson framhöll att det inte bör vara första tisdagen i månaden.
12

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna 21:45.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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