STYRELSEPROTOKOLL

2013-09-03

Nr 8/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-08-19
Start:
Plats:
Närvarande:

20:05
Via telefon
Morrgan Claesson
Anders Johansson
Jonas Svartlok
Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare)
Stefan Blomstrand (suppleant, ersättande ledamot)
Micke Däckfors (suppleant)

1

Samarbete med Tågoperatörerna

Morrgan Claesson meddelade att intet nytt hade hänt och att det inte varit något möte med dem än. Jonas
Svartlok föreslog att samarbeta med dem om att föreslå att Trafikverket tar över JTF – uppdrogs åt Morrgan
Claesson att ta upp detta.
2

Uppvaktning av departement och myndigheter

a) Lagfäst rörligt kulturarv
Anders Svensson påpekade att det så småningom kommer att bli en uppvaktning av Kultur-( och Närings-)departementet om lagfäst rörligt kulturarv. Jonas Svartlok påpekade att Torsten Nilsson, Arbetets museum, kallar till
denna.
3

Almedalen

Jonas Svartlok meddelade att han träffade Transportstyrelsens GD Staffan Widlert i Almedalen och att denne angående JTF berättat att Transportstyrelsen vill hålla i förordningen, men inte i handböcker. Morrgan Claesson
tyckte att Almedalsdeltagandet är en fråga för hela styrelsen och om det varit rätt bemanning och om JHRF ska
vara med även nästa år. Jonas Svartlok svarade att han upplevde att det var rätt bemannat och påpekade att det
som hände i Almedalen redovisats i Spårburen 4/13. Morrgan Claesson replikerade att det saknades värderingar i
denna rapport. Han ville t ex veta mer om träffarna med GD:arna. Jonas Svartlok svarade att han upplevde att
Transportstyrelsens GD är insatt och visste vad frågorna handlade om medan Trafikverkets GD inte visste om
JTF och ville återkomma om denna. Stefan Blomstrand påpekade att JHRF har en skrivelse som kan skickas.
Morrgan Claesson önskade också att frågan om lösenord till datasystem tagits upp med Trafikverket. Anders
Johansson påpekade att dessa är privata numera och kostar mycket att använda.
Jonas Svartlok fyllde på med att årets Almedalsdeltagande fick stor mediauppmärksamhet. Anders Svensson påpekade att det mot slutet av deltagandet diskuterades och planerades en hel del med övriga transporthistoriska organisationer om samarbetet kring nästa års Almedalsdeltagande, bl a funderades det på en gemensam monter. I
detta sammanhang är MROs attityd att detta först ska avhandlas av deras höstmöte något krånglig eftersom det
gällde att besluta sig där och då för att kunna förverkliga platsönskemålet. Morrgan Claesson tyckte att det är bra
att kunna ta beslut på plats. Beslutades att förorda ett deltagande i Almedalsveckan nästa år. Jonas Svartlok fyllde på med att JHRF (och MRO) har utsett en arbetsgrupp för Almedalen som har ett vidsträckt mandat, men
höstmötet får besluta slutgiltigt. Anders Johansson påpekade att denna grupp bör ha ett möte i början september
och Anders Svensson fyllde på med att detta möte då kan ge input inför det trafikhistoriska Almedalsmötet i slutet av september.
4

Utbildningsplaner och -organisation

Jonas Svartlok meddelade att han kommer att kalla till ett möte med utbildningsgruppen i september eller oktober – det ska även kallas till ett möte för trafiksäkerhetsansvariga senare i höst. Han återkommer om detta. Det
har varit dåligt gensvar på utbildningsuppropen – endast OJF, som vill utbilda på T23, är aktiva.
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FEDECRAIL

a) MROs agerande
Anders Svensson, Jonas Svartok och Anders Johansson påpekade att det fortsatt gäller att framhålla att detta är
MROs, inte Sveriges, agerande.
b) Nytt EU-bidragsprogram
Jonas Svartlok påpekade att denna gång avser FEDECRAIL att gå ut med direkt spridning till föreningarna.
c) Skrivelse om fjärde järnvägspaketet
Anders Svensson meddelade att denna skrivelse från Nederländerna skickades för tre veckor sedan och undrade
om det är något för JHRF att hänga på? Jonas Svartlok föreslog att läsa skrivelsen och kolla detta till nästa möte.
Anders Johansson berättade att den handlade om interoperabilitet och förarutbildning. Detta var uppe till diskussion med ERA på mötet i maj, men själv hanterar han mest det tekniska.
6

Transporthistoriskt samagerande

a) Möte i Solna 2013-11-27
Anders Svensson berättade att detta möte kommer att handla om allmänna frågor (till skillnad mot ett särskilt
Almedalsmöte 2013-09-23). Morrgan Claesson meddelande att han var intresserad av att delta på detta möte.
Beslutades att låta Morrgan Claesson och Anders Svensson representera JHRF på detta möte. Jonas Svartlok
föreslog att diskutera förslaget till gemensamt uttalande vid efterkommande styrelsemöte – detta beslutades.
7

Stadgerevision

Jonas Svartlok meddelade att ett förslag skickats ut. Beslutades att framföra detta till höstmötet. Jonas Svartlok
undrade om det finns andra saker att ändra på? Morrgan Claesson påpekade att ett mer flexibelt antal ledamöter
vore bra och att eventuellt inte ha suppleanter. Jonas Svartlok föreslog att man stryker suppleanterna och har tre
till sju ledamöter – han tittar mer på detta och återkommer. Stefan Blomstrand påpekade att det inte bör vara ett
jämnt antal ledamöter. Anders Svensson påpekade att detta även innebar ett behov av konsekvensändringar.
Micke Däckfors undrade hur medlemsavgiften beslutas? Anders Svensson svarade att den nu beslutas för nästkommande år, men att JHRF tidigare har beslutat om medlemsavgift för innevarande år. Jonas Svartlok undrade
om man även kan ta denna ändring på höstmötet? Anders Svensson undrade om den tidigare funderingen att
även ha höstmötet som beslutande fortfarande vara aktuell? Stefan Blomstrand svarade att möjlighet att ta beslut
vid ett höstmöte bra när man behöver ha beslut om t ex stadgar. Anders Svensson meddelade att han har en del
andra funderingar om stadgeändringar och ska skicka dessa till styrelsen.
8

Höstmöte

Stefan Blomstrand meddelade att han har bokat lokalen och de ska ha skickat bekräftelse – han har ännu inte fått
denna och skickar om frågan (bekräftelse har nu kommit; mötessekr. Anm 2013-09-03)). Anders Svensson påpekade att mötet planerats pågå 2013-10-12—13 – ska det vara två dagar? Jonas Svartlok framhöll att det gärna får
vara två dagar. Stefan Blomstrand föreslog kl 13—18 på lördagen och 9—14 på söndagen. Anders Svensson
framhöll att det är bra om kallelse kommer ut fort. Jonas Svartlok föreslog att diskutera detaljerna per mejl inför
detta utskick. Uppdrogs åt Anders Svensson att skriva förslag till kallelse att sända per mejl.
9

JTF

Stefan Blomstrand undrade om det kommit några svar på skrivelsen till medlemmarna? Jonas Svartlok och
Anders Svensson svarade att inga svar inkommit. Stefan Blomstrand undrade hur detta ska tolkas? Anders
Svensson trodde att det ska tolkas som att det är bra att ni i JHRF fixar detta…
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Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Stefan Blomstrand meddelade att han har fått OK från Peter Heller och Peter Sjöquist att hålla i seminariet. Vem
kontaktar dem om när, hur och om? Jonas Svartlok svarade att detta är förknippat med utbildning och han tar
därför gärna detta. Uppdrogs till Stefan Blomstrand att kolla när Peter Heller och Peter Sjöquist kan. Stefan
Blomstrand påpekade att de vill ha seminariet i Mjölby.
b) Arbetsmiljöutbildning
Anders Johansson påpekade att det tänkta datumet krockade med MROs miljöseminarium och det var inte bra.
Han föreslog därför att flyttar detta tre veckor. Jonas Svartlok påpekade att dessa seminarier krockar med varandra inte är ett problem – kanske kan de vara samtidigt? Han undrade om det fungerar för arbetsmiljöinstruktören? Anders Johansson svarade att det gör det, men han åker från Åmål. Han föreslog 2013-11-09—10 och det
uppdrogs åt Anders Johansson att kontaktar instruktören om detta nya datum.
c) Miljöseminarium
Anders Svensson meddelade att detta är 2013-10-19—20 och han kan nu informera om detta (gjort nyligen i
samband med MRO-Aktuellt 7/13, där kallelse fanns, sändes vidare till medlemmarna; mötessekr anm
2013-09-03). Jonas Svartlok meddelade att anmälan bör sändas till Johan Vinberg och att han ska stämma av
detta med honom. Uppdrogs åt Anders Svensson att skicka ut inbjudan (verkställt enligt ovan; mötessekr anm
2013-09-03).
11

Deltagande i möten, seminarier m m

a) MRO höstmöte 2013-10-05—06
Uppdrogs åt Anders Svensson att delta i detta.
b) RAÄ höstmöte 2013-11-05—07
Uppdrogs åt Anders Svensson att delta i detta. Morrgan Claesson undrade för vilka detta möte är öppet? Anders
Svensson svarade att han inte visste – kanske är det för de RAÄ har att göra med. Uppdrogs till Anders
Svensson att kolla detta.
12

Hemsida och mejl

Morrgan Claesson saknade aktuell styrelsesammansättning på hemsidan. Anders Johansson svarade att den inte
är uppdaterad – han gör detta snarast.
13

Ekonomi

Jonas Svartlog antog att det fortfarande är gott om pengar. Det som nu gäller är att upphandla försäkring från
2014 och JHRF och MRO ska träffa bolagen 2013-09-30 med Jonas Svartlok, Sten Nordström och Ragnar
Hellborg och undrade om det fanns något att framföra vi detta tillfälle? Anders Johansson framhöll att den nya
utbildningsorganisationen bör framhållas och att ställa fråga till dem om de vill vara med på miljö- och arbetsmiljöutbildningarna. Jonas Svartlok tyckte att detta var bra frågor – dessa frågor skulle han framföra.
Anders Svensson meddelade att Turistbyrån i Albi äntligen meddelat IBAN och BIC-kod för sitt konto så att
fakturan kan betalas – dessa uppgifter har sänt till Sten Nordström (och resten av styrelsen).
14

Övrigt

a) Information
Anders Svensson berättade att Spårburen 4/13 har kommit ut och att arbete på nr 5/13 ska inledas.
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Nästa möte

Jonas Svartlok föreslog ett nytt styrelsemöte 2013-09-09 kl 21 – detta beslutades och uppdrogs åt honom att
skicka kallelse via mejl.
16

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:35.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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