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Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-10-21 
 
Start:  10:45 
Plats: Lobbyn, Hotell Adlon, Stockholm 
Närvarande:  Anders Johansson 
 Jonas Svartlok 

Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) 
Kim Bäckström (adjungerad, från punkt 4) 

 
1 Almedalen och Tågsläpp 
 
Anders Svensson framhöll att Almedalsgruppen behöver mötas och att man behöver bli klar med ekonomin för 
Almedalen 2012. För Tågsläpp gäller det att komma igång med inbjudan – han föreslår oförändrad deltagarav-
gift. Anders Johansson åtog sig att sammankalla gruppen, lämplig en söndag kväll – man kan prova med 
2012-10-28 (så blev det inte; mötessekr anm 2012-10-31). Jonas Svartlok undrade om det blir fler seminarier? 
Anders Johansson svarade att gruppen pratat om detta och att de kan äga rum i vagnen. 
 
2 Utbildningsplaner 
 
Jonas Svartlok påpekade att det nu gäller att se vad gruppens möte 2012-11-24 landar i – JHRF får under alla 
förhållanden söka förlängning av bidraget. Anders Johansson påpekade att även säkerhetsseminariet kan väcka 
intresset för denna fråga. Jonas Svartlok tyckte att JHRF borde skicka ut enkät om vilka som är trafiksäkerhets-
handläggare och att framföra önskemål om att föreningarna skickar in de utbildningsplaner man redan har inom 
en viss tidsgräns – de som då inte svarat får man ringa till. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att ordna en uppropstext, 
åt Anders Svensson att skicka ut den och åt Anders Johansson att lägga upp mejladressen utbildning@jhrf.se. 
(Hittills har 10 föreningar skickat in uppgifter om 11 ansvariga och två föreningar har meddelat att de saknar 
tillstånd och därför också sådan funktionär; mötessekr anm 2012-10-31.) 
 
3 Medlemsavgifter 
 
Anders Johansson undrade om JHRF så länge förbundet får RAÄ-pengar ska fondera medel? Jonas Svartlok 
undrade hur mycket medlemsavgifter JHRF får? Anders Svensson svarade att det hittills har varit 70 000,-/år, 
med de beslutade medlemsavgifterna blir det drygt 100 000,- enligt en kalkyl. Jonas Svartlok framhöll att man 
inte åker på allt för förbundets pengar – i stället har det blivit högre aktivitet. Anders Johansson såg ett behov av 
att avlöna en säkerhetshandläggare. Anders Svensson påpekade att den totala medlemsavgiftsökningen inte är så 
hög och dessutom är RAÄ-pengar inte säkra. Anders Johansson föreslog att ansöka om bidrag om utbildning, sä-
kerhet, samordning mot myndigheter från det nya EU-bidraget och att kolla detta med John Jones. Jonas Svart-
lok såg en risk för konkurrens med medlemsföreningarnas ansökningar och tyckte dessutom att detta verkade lig-
ga utanför projektets ramar – men han ska kolla detta med John Jones. 
 
Jonas Svartlok föreslog att kolla med Staffan Widlert om man kan lokalisera någon (från JHRF) till Borlänge för 
att ta hand om en mängd frågor, t ex definition av museifordon, utbildningsplaner och gemensamma föreskrifter. 
Anders Johansson föreslog att även diskutera detta med MRO och RAÄ. Jonas Svartlok föreslog att kostnaderna 
skulle kunna delas på JHRF 25 %, RAÄ 25 % och Transportstyrelsen 50 %. Anders Johansson föreslog att kolla 
detta med Ragnar Hellborg. Jonas Svartlok fyllde på med att även MRO skulle kunna stå för 25 %. Anders 
Johansson föreslog att kolla idén med Staffan Widlert först! Uppdrogs åt Jonas Svartlok att skicka mejl till 
Staffan Widlert med önskemål om ett telefonsamtal. 
 
Anders Svensson önskade återföra diskussionen till underlaget för medlemsavgifter. Anders Johansson påpekade 
att det måste göra en snabbenkät till medlemmarna. Jonas Svartlok föreslog att vänta på siffror från Marsh, att 
man då kollar vilka som saknas och kontaktar dem. Beslutades om detta förfarande och uppdrogs åt Anders 
Johansson att kontakta Sten Nordström om att kontakta Marsh om att snarast få in siffrorna. 
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4 Utbildningsorganisation 
 
Jonas Svartlok påpekade att frågan är vad man ska betala avgifter för – det tycks endast vara utbildningsplaner 
för lokförare. Om JHRF inför en gemensam utbildningsorganisation skulle kostnaden för godkännande av utbild-
ningsplaner bli 514,-/förening, vilket bör rymmas inom den medlemsavgift som redan tas ut. Anders Johansson 
föreslog att även kolla med Staffan Widlert om JHRF kan vara utbildningsanordnare för föreningarna. Jonas 
Svartlok ansåg att det går bra – det finns parallellfall i form av existerande utbildningsföretag. Anders Johansson 
föreslog att samla ihop Björn Fura och Rolf Ryrholm – Jonas Svartlok fyllde på med Kim Bäckström – för att 
prata utbildningsorganisation. Jonas Svartlok påpekade att man kan ha en lärare per förening som agerar exami-
natorer för andra föreningar. Instruktionsförare kan fungera som examinatorer. Anders Johannson tänkte kontak-
ta Björn Fura. 
 
Jonas Svartlok påpekade att det behövs ett säkerhetsstyrningssystem för JHRF som utbildningsorganisation. 
Anders Johansson fyllde på med att förbundet även måste upprätta ett förarregister för detta. Jonas Svartlok tyck-
te att föreningarna kan sköta detta. Men regleringen ger en del att bita i. Anders Johansson kollade tankegångar-
na med Björn Fura, Rolf Ryrholm och Kim Bäckström, som alla var positiv till dessa tankar och kan vara med – 
Kim Bäckström anslöt därefter till mötet. Kim Bäckström påpekade att den allmänna utbildningen för förare ger 
mycket – sedan bygger man på med det företagsspecifika. Jonas Svartlok föreslog att dela på ett och samma fö-
rarregister. Kim Bäckström svarade att formellt måste det vara ett register för varje företag, men det kan skötas 
gemensamt. Han framhöll att det gäller att passa på att låta företaget där förarna har sitt ordinarie arbete ordna 
förarbeviset. Om man blir registrerad som utbildningssamordnare så måste man följa det nya regelverket fullt ut. 
Man kan fungera växlingsförare så länge man enbart kör växlingsrörelser, inte tåg. Jonas Svartlok undrade om 
(någon från) JHRF kan fungera som examinator? Kim Bäckström svarade att kravet är att men inte får vara verk-
sam med samma företag. Jonas Svartlok föreslog att JHRF inte ska genomföra grundutbildning av förare för att 
bl a slippa detta. Han fortsatte med att man får börja med att skapa ett JHRF säkerhetsstyrningssystem. (Detta 
möte följdes av ett på SJ Trafikkontor tillsammans med även Björn Fura och (del av tiden) Rolf Ryholm, från 
vilket Jonas Svartlok har skickat ut anteckningar; mötessekr anm 2012-10-31.) 
 
5 ERTMS 
 
Jonas Svartlok föreslog att Anders Johansson tar kontakt med Jan Åström och Anders Dørge. Anders Johansson 
fyllde på med att han även bör träffa den nya svenska projektledaren för ERTMS-projektet – uppdrogs åt 
Anders Johansson att kontakta dessa. 
 
6 Bidraget via FEDECRAIL 
 
Jonas Svartlok framhöll att JHRF inte själva bör söka detta bidrag. Anders Johansson påpekade att FVJ har idéer 
om åtgärder på lokstallet i Klippan, men detta kan betraktas som nationellt. Han fortsatte med att föreningarna 
behöver information om detta bidrag snabbt, t ex först snabbt flagga med en information om att mer information 
kommer. 
 
7 Bidraget från RAÄ 
 
Anders Svensson berättade att han letat efter information om bidraget på RAÄs hemsida, men där saknas aktuell 
information – han får troligen information om detta på RAÄ-mötet 2012-10-26. Han har sparat undan förra årets 
ansökan som arbetsblankett, men bör få aktuell bokslutsinformation från Sten Nordström som underlag. (På mö-
tet nämndes att bidraget skulle fungera likadant 2013 som 2012, men att ansökningsblanketten skulle förändras – 
och förbättras. Ännu finns dock inte denna på RAÄ hemsida…; mötessekr anm 2012-10-31.) 
 
8 Hemsida 
 
Anders Johansson föreslog att ordna en köp-och-sälj-mejl-adress och sätta upp en anslagstavla för detta – han 
ska undersöka detta. 
 
9 MRO 
 
Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta MRO om att mejlkonversera om MROs stadgeändringsfunderingar 
eller att ha ett möte med honom. (Därefter har tydligen kontakter varit om att ha ett möte i början av nästa år; 
mötessekr anm 2012-10-31.) 
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10 Övrigt 
 
Jonas Svartlok undrade om det skulle gå att ordna en SMS-tjänst för snabb information till medlemsföreningar-
nas ordföranden? 
 
 
10 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 14:00. (Därefter blev det möte hos SJ Trafikkontor enl ovan; mötes-
sekr anm 2012-10-31.) 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Mötessekreterare   Ordförande 
 


