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Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-03-13
Start:
Plats:
Närvarande:

20:00
Via telefon
Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Sten Nordström (punkt 1, från punkt 6)
Jonas Svartlok
Anders Svensson
Micke Däckfors (suppleant)
Björn Santesson (suppleant)
Henrik Arvidsson Samsonowitz (adjungerad)

1

Valberedningens arbete

Henrik Arvidsson Samsonowitz informerade om valberedningens arbete så här långt och detta diskuterades.
2

Ersättare till uppdrag

Noterades att Morrgan Claesson skickat ett brev där han sagt upp sig från ett antal uppdrag. Uppdrogs åt Jonas
Svartlok att besvara brevet.
a) ERTMS finansiering
Anders Johansson påpekade att ersättare till detta uppdrag inte är aktuellt f n. Däremot ska en folkpartist lämna
in en interpellation i riksdagen om detta. Beslutades bordlägga frågan t v.
b) Representation på ArbetSams årsmöte
Då samtliga tillgängliga styrelsemedlemmar har förhinder att delta, bland annat är Jonas Svartlok, Anders
Johansson och Anders Svensson på FEDECRAILs årsstämma vid denna tidpunkt, föreslog Jonas Svartlok
Henrik Arvidsson Samsonowitz såsom funktionär i förbundet till detta uppdrag och påpekade att uppdraget inkluderar att rapportera från mötet. Henrik Arvidsson Samsonowitz undrade om det fanns några frågor som JHRF
skulle driva? Jonas Svartlok m fl svarade att detta var mer informerande möten som det mest handlade om att
bevaka. Uppdrogs åt Henrik Arvidsson Samsonowitz att representera JHRF vid ArbetSam årsmöte m m i
Linköping 2014-04-04—05 samt åt Anders Svensson att ordna med information och anmälan åt honom.
c) Övrigt
JHRF bör meddela Tågoperatörerna att Morrgan Claesson inte längre sitter i JHRF styrelse – uppdrogs åt Jonas
Svartlok att skriva till dem om detta. Jonas Svartlok utsågs även till att i fortsättning vara kontaktperson med
Tågoperatörerna.
3

Myndighetskontakter

a) Transportstyrelsens föreskrift om fordonsregister
Jonas Svartlok påpekade att ett förslag på remissvar sänts ut och undrade om det var OK att sända detta till
Transportstyrelsen? Beslutades att sända in detta remissvar till Transportstyrelsen.
b) JTF
Jonas Svartlok framhöll att JHRF bör vara med i detta arbete. Det kommer troligen att bedrivas i Borlänge och
dessutom på kontorstid vardagar. Han föreslog att tillfråga Michael Carlsson att fungera som förbundets resurs i
detta arbete. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta Michael Carlsson om deltagande i detta arbete och Trafikverket om att JHRF önskar delta i arbetet.
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Utredning om gemensamt trafiktillstånd

Jonas Svartlok berättade att han, Michael Carlsson och Stefan Blomstrand stämde av arbetet i gruppen
2014-03-09. Stefan Blomstrand fortsatte med att gruppmedlemmarna ska jobba på vart sitt håll, stämma av resultat och sedan träffas inför sommaren. Michael Carlsson ska titta på fordonshanteringen, Stefan Blomstrand trafiken och Jonas Svartlok på den framtida organisationen och organisationsformen för tillståndsverksamheten.
5

Arbetslivsmuseibidrag från RAÄ

Anders Svensson berättade att JHRF avser att söka detta projektbidrag, att ansökan ska vara inne senast
2014-03-17 samt att det som hittills gjorts behöver kompletteras (med totalt belopp, sökt belopp, projekttid samt
intäkter och utgifter. Anders Johansson undrade om denna ansökan skulle avvisas med hänvisning till det erhålla
centralorganisationsbidraget. Björn Santesson m fl framhöll att förbundet ska söka detta bidrag – det värsta som
kan hända är att det inte blir något bidrag. Anders Svensson trodde att prognosen tvärtom var ganska god – detta
är ett område (samarbeten) som det kommer in relativt få ansökningar inom. Uppdrogs åt Jonas Svartlok,
Anders Svensson och Sten Nordström att fortsätta med arbetet med dessa ansökningar.
a) Gemensamt trafiktillstånd
Jonas Svartlok påpekade att kostnaderna handlade om resor till Borlänge och för att träffas i gruppen.
b) JTF-arbete
Jonas Svartlok påpekade att arbetet är svåröverskådligt och pågår till 2016. Det behövs således medel under lång
tid, vilket talar för att söka ett belopp över 100 000,-. JHRF ska dessutom budgetera för detta arbete. Anders
Johansson påpekade att det måste framhållas att detta ska gynna medlemsföreningarna, inte JHRF.
6

Övrigt

Björn Santesson berättade att han har en fundering som han pratat med Jonas Svartlok om: Att så ett första frö
till ett underhållsseminarium som skulle utvecklas till reservdelsutbyte. Jonas Svartlok påpekade att JHRF/MRO/
SJVM har haft branschgemensamma seminarier under ett antal år, men at intresset för dessa dalat och att det nu
finns förslag om att kalla det för teknik-/renoveringsseminarier med förslag på ett första i januari 2015. Skulle
detta ligga inom ramen för Björn Santessons idé? Björn Santesson svarade att det tillkommit fler loktyper i föreningarna under de senaste åren och att det gäller att fånga upp kunskaperna om de gamla brunloken. Anders
Johansson påpekade att det finns två nyckelpersoner med dessa kunskaper: Patric Hjelm i SKÅJ och Yngve
Lundberg i SMoK. Den senare är nu anställd på timbasis av SJVM för just att överföra sina kunskaper och lära
upp SJVM personal. Stefan Blomstrand föreslog ett samarbete med SJVM och MRO om detta och att ersätta
branschseminarierna med seminarier kring detta. Anders Johansson påpekade att det gjordes något liknande för
motorvagnar och Scania-motorer som dessutom ledde till ett bra och fungerande nätverk. Jonas Svartlok påpekade att är denna typ av aktiviteter som efterfrågas på medlemmarnas medlemsnivå. Han undrade om detta är
något att gå vidare med? Björn Santesson påpekade att det bara var på idéstadiet. Anders Svensson berättade att
Arbetets museums har fått medel till att under tre år hålla på med ett Kunskapscentrum med liknande inriktning.
Uppdrogs åt Björn Santesson att fortsätta fundera på underhållsseminarium och aktiviteter kring detta.
7

Nästa möte

Jonas Svartlok meddelade att han kallar till ett nytt möte efter 2014-03-15.
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Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:00.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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