STYRELSEPROTOKOLL

2013-10-13

Nr 9/2013

Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-10-12—13
Start:
Plats:
Närvarande:

19:30 resp 13:40
Lobbyn Livin Hotell resp Thorsonrummet i Kulturhuset, Örebro
Morrgan Claesson
Anders Johansson
Sten Nordström (fr o m punkt 3)
Jonas Svartlok
Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare)
Stefan Blomstrand (suppleant, ersättande ledamot t o m punkt 2)
Micke Däckfors (suppleant, fr o m punkt 3)
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Kontakter med departement och myndigheter

a) Remiss om RAÄ riksorganisationsstödförordning
Anders Svensson meddelade att denna remiss inkommit under veckan och att svaret skulle vara inne senast
2013-11-27. Morrgan Claesson m fl påpekade att det inte verkade vara något att säga om detta förslag. Beslutades fortsätta handläggningen och åstadkomma ett svar, även om det innebär att instämma i förslaget till förordning.
2

Deltagande i möten, seminarier m m

a) MHRF årsmöte 2013-10-19
Anders Svensson och Jonas Svartlok meddelade att de var förhindrade att delta i detta, som äger rum i Täby (under förmiddagen). Beslutades undersöka om Sten Nordström, Anders Johansson eller Micke Däckfors alternativt
Anders Öster eller Carl-Erik Olsson kan delta. Anders Johansson meddelade att han skulle vara i Stockholm den
dagen och skulle undersöka om han kan delta på detta möte.
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Ekonomi

Sten Nordström framhöll att han borde ha budget för 2014 klar före 1 januari – han kan göra ett underlag till
kommande telefonmöte. Jonas Svartlok meddelade att han gör ett budgetunderlag för utbildningsverksamheten.
Morrgan Claesson meddelade att han har haft en utgift för att träffa Tågoperatörernas Christel Wiman i augusti
– det blev bl a ett dyrt hotell för att allt annat var fullbokat – och han var på Nordic Rail-mässan och träffade
Tågoperatörernas styrelsemedlemmar m fl. Jonas Svartlok påpekade att resan till Nordic Rail borde han informerat om i förväg. Han föreslog dock att Morrgan Claesson resor m m ersättes, men vill i fortsättningen ha diskussion i styrelsen i förväg innan resor m m bokas. Morrgan Claesson berättade att han hade med Peter Alsén för
att introducera honom för Tågoperatörerna. Sten Nordström påpekade att han önskar ett styrelsebeslut för att betala ut sådana utgifter. Beslutades att efterhandsgodkänna Morrgan Claessons kostnader.
Jonas Svartlok meddelade att han önskar vara med på säkerhetsmötet – beslutades att ersätta hans kostnader (resa och övernattning) för detta.
Jonas Svartlok undrade vad det blir för ERTMS-utgifter? Anders Johansson svarade att det senare blir ett möte i
Valenciennes, men när är inte klart ännu.
Jonas Svartlok undrade om det går att budgetera kostader för deltagande i möten med Tågoperatörerna? Morrgan
Claesson svarade han inte vet i förväg när dessa blir och hur han kan ordna resor m m – det beror på när de äger
rum m m.
Jonas Svartlok undrade om kostnader för Almedalen kunde budgeteras? Anders Johansson svarade att det som
nu går att säga att de kan betraktas vara i nivå med årets kostnader, d v s 30 000,-.
Sten Nordström undrade hur kravet från Svea Inkasso om eftersändning skulle hanteras? Anders Svensson svarade att någon eftersändning från förbundets gamla adress inte längre borde vara aktuell.
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Övrigt

a) SJK önskemål
Anders Svensson meddelade att SJK ordförande och vice ordförande (Bengt Schelin och Christer Olsson) kommit fram till hans (=JInF) monter på Nordic Rail och framhållit att JHRF gjorde ett bra jobb, men att detta inte
berörde SJK så mycket, men att man var intresserad av agerande för bevarande av byggnader vid järnvägar (andra än de föreningsägda). Efter lite kommunikation med Jonas Svartlok hade det kommits överens om att Anders
Svensson och Jonas Svartlok ska träffa SJK ordförande och vice ordförande i Stockholm 2013-11-15 för att närmare kolla vad SJK vill.
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Nästa möte

Jonas Svartlok undrade om styrelsen tycker att telefonmötena fungerar bra och att man ska fortsätta med dessa?
Stefan Blomstrand tyckte de var bra men önskar information i förväg för att stämma av med sitt schema. Jonas
Svartlok hade själv liknande behov.
Jonas Svartlok meddelade att han återkommer med förslag till nytt styrelsemöte.
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Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 14:05.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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