STYRELSEPROTOKOLL

2014-08-26

Nr 6/2014

Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-08-25
Start:
Plats:
Närvarande:

20:00
Via telefon
Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Sten Nordström (från punkt 3 a))
Jonas Svartlok
Anders Svensson
Micke Däckfors (suppleant)
Björn Santesson (suppleant)

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2014-07-28 godkändes.
2

Kontakter med Tågoperatörerna

Jonas Svartlok meddelade att intet nytt hade hänt med själva kontakterna, men han håller på att ta fram underlag
med skadestatistik m m från Marsh inför fortsatta kontakter med BTO.
3

Kontakter med departement och myndigheter

a) Remiss på utredningen Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Anders Svensson meddelade att han läst igenom det mesta av promemorian och noterat att termen museijärnväg
genomgående används och det bör påpekas att denna term inte omfattar museitrafik på statens spår. Dessutom
försvinner särskilt tillstånd och ersätts av nationellt tillstånd, som endast tycks vara möjligt att erhålla för trafik
på från nationella nätet avgränsad infrastruktur. Det står också några intressanta uppgifter om licensen, som då
blir aktuell för många med särskilt tillstånd: Licensen avser marknadsreglering, som inte tycks vara ett behov för
museitrafik och man avser att ge möjlighet att anpassa licensen efter verksamheten när nu många av de 65 tillståndshavare som har särskilt tillstånd i stället måste ha licens. Dessutom ges en övergångsperiod för befintliga
särskilda tillstånd till utgången av 2018, för att ge både tillståndshavarna och Transportstyrelsen tid för att sända
in och behandla nya ansökningar. Uppdrogs åt Anders Svensson att skriva utkast till remissvar.
b) Trafikverkets utredning Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta
Anders Svensson meddelat att kollat möjligheten att lämna remissvar och inte hittat några uppgifter om när, hur
och vart ett eventuellt remissvar skulle sändas. Trafikverket har lämnat utredningen till regeringen och JHRF bör
kontakta Näringsdepartemenet om detta. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta Näringsdepartemenet om denna utredning.
Björn Santesson påpekade att det finns andra avgifter att kontakta Näringsdepartementet om, t ex om anslutning
av transformatorer till elnätet – kan man kolla även detta vid samma eller vid ett annat tillfälle? Jonas Svartlok
föreslog att ta detta direkt med Trafikverket. Björn Santesson framhöll att avgifter, men vettiga sådan, är OK.
Enligt uppgift betalar vissa mindre för detta. Jonas Svartlok påpekade att det finns risk för att avgifterna ökar
även för dessa om man tar i frågan. Han påpekade att även avgifter för underhåll av anslutningsväxlar varit föremål för olika behandling. Björn Santesson påpekade att han bara funderade över detta.
c) Trafikverkets tilldelning av Ad Hoc-kapacitet
Jonas Svartlok påpekade att han sänt ut ett förslag på skrivning om detta. Anders Johansson berättade att det har
varit möte om detta, som Henrik Reuterdahl, SJVM, och Bo Karnudd, Trafikverket, bjöd in Hans Karlsson,
SMoK, och Peter Alsén, NNJ, till. De lyssnade och tog åt sig och så hände inte mycket. Beslutades att godkänna
Jonas Svartloks förslag till skrivning. Stefan Blomstrand undrade Jonas Svartlok pratat med BTO om detta?
Jonas Svartlok svarade att det hade han inte gjort, men ska göra detta omgående. Anders Johansson undrade om
skrivningen även kunde sändas till gulfordonens Ulf Sterneryd? Jonas Svartlok samtyckte till detta.
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d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Jonas Svartlok meddelade att han har mejlat Johan Bergqvist om rubricerade, men inte fått svar – han ska stöta
på.
4

Utredning om gemensamt trafiktillstånd

Jonas Svartlok meddelade att intet nytt hänt i denna fråga.
5

Utbildningsplaner och -organisation

Jonas Svartlok meddelade att intet nytt hänt i denna fråga utöver planerna på seminarium enligt nedan (punkt 10
b)).
6

FEDECRAIL

a) Ordförandekonferens 2014-09-21
Jonas Svartlok påpekade att styrelsen bestämt att han ska vara med på denna – finns det något att ta med sig till
denna? Stefan Blomstrand svarade att det till att börja med handlar om att höra vilka frågor FEDECRAIL-styrelsen vill driva.
b) Övrigt
Anders Svensson meddelade att en korrigerad medlemsavgiftsfaktura anlänt som han skickat till Sten Nordström. Korrigeringen synes gå ut på att beloppet ökat något p g a en något ökad andel. Noterades att denna går
till betalning.
7

Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson meddelade att intet nytt hänt i denna fråga.
8

Stadgerevision

Anders Svensson meddelade att han har sänt ut ett något ändrat förslag. Stefan Blomstrand undrade om punkten
Övriga frågor i stämmodagordningen – brukar det vara många sådana? Man kan i stället ha föranmälda frågor
som kommit minst en månad före mötet. Flera påpekade att det också finns medlemsmötena att ta upp övriga
frågor på. Jonas Svartlok föreslog att ta bort punkten Övriga frågor – detta beslutades.
9

Medlemsmöten o dyl

a) Höstmötet 2014-10-18—19
Jonas Svartlok meddelade att han inte har hunnit med att fråga de föreslagna mötesanläggningarna, men ska
åstadkomma något till början av vecka 36.
b) Vår- och årsmötet 2015-03-21—22
Jonas Svartlok meddelade att intet nytt hänt i denna fråga.
10

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Teknikseminarium med MRO och SJVM
Jonas Svartlok meddelade att intet nytt hänt i denna fråga.
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b) Säkerhets- och utbildningsseminarium
Stefan Blomstrand har kollat hotellalternativ och Rådmannen är billigast, men har endast 24 rum kvar. Man kan
dock även bo i Växjö. Han föreslår start kl 10 lördag och att seminarierna ska vara klara kl 17 sö. Han har fått
klart med deltagande från seminarieledarna Peter Heller och Peter Sjöquist (säkerhet) samt Björn Fura (utbildning). Är det därmed klart att gå ut med kallelsen och genomföra preliminärbokning av rum? Anders Johansson
föreslog att Stefan Blomstrand får mandat för preliminärbokning av rum – detta beslutades. Stefan Blomstrand
undrade hur många närvarande det var 2013? Anders Svensson svarade att det var 20 st, vilket också är det max
antal deltagare som ledarna Peter Heller och Peter Sjöquist önskar. Om medlemmarna verkligen hörsammar kallelsen finns det dock ”risk” för fler deltagare…
c) Arbetsmiljöutbildning
Anders Johansson meddelade att detta får man återkomma till.
d) Miljöseminarium
Jonas Svartlok noterade att inget hänt – detta är Johan Vinbergs fråga.
e) Besiktningskurs
Jonas Svartlok noterade att inget hänt.
11

Deltagande i möten, seminarier m m

a) MRO höstmöte 2014-10-04—05
Jonas Svartlok undrade om Anders Svensson (ändå) åker dit? Denne svarade att det gör han, om inte annat för
Tågsommars räkning. Beslutades att ge honom mandat att (även) representera JHRF på detta möte.
12

Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att intet nytt hade hänt, men att han ska uppdatera med berättelse om årets Almedalsdeltagande samt kallelse till säkerhets- och utbildningsseminarierna.
13

Ekonomi och försäkringar

Sten Nordström berättade att han skickat ut påminnelse om obetalda medlemsavgifter och då fått information
från AGJ om att de sagt upp sitt medlemskap. Noterades att ingen uppsägning anlänt per brev eller mejl, men att
denna uppsägning nu noterades och skulle hanteras (borttag på hemsida och i utskickregister m m).
Jonas Svartlok meddelade att OJF har haft slangning av diesel ur en tank och Folksam har vägrat betala ut ersättning för detta – man ska kontakta Marsh om detta.
14

Övrigt

a) Information
Anders Svensson berättade att arbetet är nästan klart på Spårburen 6/14 och att han bara väntar på underlag från
Jonas Svartlok. Jonas Svartlok tyckte att det räckte att nämna att kontakter med BTO hade förekommit.
Björn Santesson berättade att han har ett förslag till utbildning som han skickar till Jonas Svartlok för kontroll.
15

Nästa möte

Beslutades att ha nästa möte per telefon 2014-09-25 kl 20.
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Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 20:45.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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