STYRELSEPROTOKOLL

2015-02-01

Nr 1/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-01-08
Start:
Plats:
Närvarande:

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

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2014-09-25 godkändes.
Jonas Svartlok föreslog föregående styrelseprotokoll sänds ut (igen) med dagordningen. Beslutades om detta
förfarande.
2

Kontakter med departement och myndigheter

a) Ansökan om organisationsbidrag från RAÄ
Anders Svensson berättade att ansökan sänts in per mejl och post 2015-01-07 och att det nu bara var att vänta på
beslutet. På fråga om när besked kunde väntas svarade Anders Svensson att beslutet borde anlända någon gång
under februari eller mars (föregående års beslut anlände 2014-02-19; sekr anm 2015-01-09).
b) Trafikverkets tilldelning av Ad Hoc-kapacitet
Anders Johansson berättade att Trafikverket lagt ner avdelning Samhälle och i stället skapat avdelning Planering. Stefan Blomstrand undrade vad som då händer med TRAV? Anders Johansson svarade att de är nytecknade
från årsskiftet – med den nya avdelningen.
Jonas Svartlok undrade om det hänt något nytt med Ad Hoc-kapaciteten? Anders Johansson svarade att det inte
gjort det. Jonas Svartlok undrade om det innebar något bekymmer? Stefan Blomstrand svarade att det gjorde det.
Anders Svensson påpekade att Trafikverket hade sänt ut en lång lista med tider och sträckor när man inte får Ad
Hoc-kapacitet under 2015. Anders Johansson noterade att kapacitet dock har beviljats på sommaren för Malmbanan. Jonas Svartlok undrade vad som ska göras – t ex skicka ett brev till Gunnar Malm. Anders Johansson föreslog att vänta några månader. Jonas Svartlok föreslog att bordlägga frågan. Beslutades bordlägga frågan till nästa möte.
c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Jonas Svartlok meddelade att det inte har något nytt – Johan Bergqvist svarar inte på mejl eller telefon. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kolla detta med Robert Sjöö på Trafikverkets museer.
3

Utbildningsplaner och -organisation

Jonas Svartlok meddelade att han anser att förslag om ett stort antal utbildningar, som bl a framkom på höstmötet, är utbildningsorganisationens fråga och bör överlåtas till denna. Stefan Blomstrand påpekade att styrelsen
bör påpeka att utbildningsorganisationen ska ha ett möte (om bl a detta). Jonas Svartlok föreslog att låta Stefan
Blomstrand kalla till ett utbildningsmöte. Beslutades att överlåta ansvaret för ett antal utbildningar till utbildningsorganisationen och uppdrogs åt Stefan Blomstrand att kalla till möte i denna.
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Gemensamt JHRF/MRO-styrelsemöte under våren

Uppdrogs åt Jonas Svartlok att skriva ett utkast till ett brev till MRO styrelse som framhåller att det kanske inte
var så bra att gå ut offentligt med synpunkter på JHRF agerande samt bjuder in till ett gemensamt möte för de
båda styrelserna. Jonas Svartlok undrade om övriga frågor på detta möte? Det kan t ex vara att visa upp en
gemensam front när man agerar tillsammans, t ex i Almedalen. (Flera tänkbara frågor framkom; sekr anm
2015-01-09.) Jonas Svartlok undrade när mötet bör äga rum? Beslutades att det bör äga rum före organisationernas vårmöten.
5

Verksamhetsplan 2015

Jonas Svartlok meddelade att Anders Svensson och Sten Nordström har kommit med ett förslag till verksamhetsplan. Anders Svensson meddelade att denna sänts in till RAÄ 2015-01-08. Beslutades att anta verksamhetsplanen (att senare presentera för medlemmarna).
6

Verksamhetsberättelse 2014

Anders Svensson meddelade att texten var ganska klar – det som behövs är en aktualiserad text om försäkringsverksamheten. Beslutades att ta upp frågan på nästa möte.
7

FEDECRAIL

a) Ordförandekonferens 2015-06-07
Jonas Svartlok berättade att FEDECRAIL har en ordförandekonferens i Nürnberg 2015-01-25, men där behöver
inte JHRF vara med. Däremot på den som arrangeras i Stockholm 2015-06-07, där det gärna dessutom bör komma med fler representanter från JHRF. Han ska kolla Sten Erson-Wester om något program förväntas. Anders
Johansson påpekade att SMoK påbörjar sin stora Norrlandsresa 2015-06-08 och att man kan välkomna mötesdelegaterna att delta i denna. Jonas Svartlok svarade att han kolla även detta med Sten Erson-Wester. Sten
Nordström undrade om konferensen bara är en dag? Anders Svensson och Jonas Svartlok svarade att så är det,
men det kombineras med att FEDECRAIL har ett styrelsemöte dagen innan. Sten Nordström föreslog som en
utfärd Mälaren runt som en möjlig konferensaktivitet. Anders Johansson berättade att SMoK inviger en konferensmotorvagn i samband med ovan nämnda resa. Jonas Svartlok svarade att han kan kolla med Sten ErsonWester vilka kostnader FEDECRAIL kan tänka sig.
b) Kongress i Padua 2015-04-16—19
Jonas Svartlok undrade om JHRF ska vara representerat på denna kongress? Flera tyckte att JHRF skulle delta.
Jonas Svartlok undrade vilka som ska representera JHRF? Stefan Blomstrand undrade vad som ska diskuteras?
Jonas Svartlok svarade att det dels är sedvanliga årsmötesförhandlingar, dels har arbetsgrupper möten. Anders
Johansson svarade att de senare till stor kommer att handla om ERA och ERTMS. Beslutades att skicka Jonas
Svartlok, Anders Johansson och Anders Svensson, där Anders Svensson betalar sina kostnader själv.
c) Ungdomsläger i Sverige
Jonas Svartlok berättade att Sten Erson-Wester ringde efter att serberna hoppat av som arrangörer av sommarens
läger, varför han vände sig till Sverige som alternativ arrangör. Problemet löstes dock genom att Ungern ställer
upp (igen). Det ställdes dock också en fråga om arrangera lägret 2017 och JHRF bör gå ut med detta till medlemmarna vid vårmötet. Anders Svensson såg detta också som en punkt på det gemensamma möte med MRO styrelse.
d) Övrigt
Anders Johansson meddelade att han haft flera diskussioner med Livius Kooy.
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Transporthistoriskt Nätverk

a) Möte i Norrköping 2015-02-12
Uppdrogs åt Anders Svensson att representera JHRF på detta möte.
9

Förslag från höstmötet

a) Personalpool/-register
Beslutades att överlåta frågan till utbildningsorganisationen.
b) Fler arbetsgrupper
Sten Nordström föreslog att ta upp frågan på vårmötet – detta beslutades.
10

Medlemsmöten o dyl

a) Dokumentation från höst- och extra årsmötet 2014-10-18—19
Anders Svensson undrade om dokumentationen från dessa möten var klar att sändas ut? Noterades att den verkar
ok och beslutades att skicka ut den (verkställt; sekr anm 2015-01-09).
b) Vår- och årsmötet 2015-03-21—22
Anders Svensson undrade om mötesorten Uppsala, som tidigare diskuterats, fortfarande var aktuell? Styrelsen
behöver gå vidare med detta för att kunna kalla till mötena. Jonas Svensson föreslog att mötet arrangeras i Stockholm – detta beslutades. Anders Johansson påpekade att det är angeläget att boka hotell snarast. Uppdrogs åt
Anders Svensson att kontakta Thomas Lange om disposition av lokal i Alkärrshallen på Djurgården (då problem
med söndagen; sekr anm 2015-01-09).
11

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Teknikseminarium med MRO och SJVM
Anders Svensson påpekade att det också är en punkt på ett gemensamt JHRF- och MRO-styrelsemöte. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta Trafikverkets museers Robert Sjöö om detta.
b) Säkerhetsseminarium
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
c) Utbildningsseminarium
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
d) Arbetsmiljöutbildning
Anders Johansson berättade att det inte har hänt något med denna fråga. Men han har pratat med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och de är beredda att hålla en kurs i krishantering – detta tas lämpligen
upp på nästa möte.
e) Miljöseminarium
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. (Bör också tas upp ett gemensamt JHRF-/MRO-styrelsemöte; sekr anm
2015-01-09.)
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Deltagande i möten, seminarier m m

Noterades att det inte fanns några mötesinbjudningar f n – utöver sådant som avhandlats under andra punkter.
13

Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att det inte är något nytt – han uppdaterar litet då och då.
14

Ekonomi och försäkringar

Sten Nordström meddelade att han har skickat ut ett preliminärt bokslut och noterar att förbundet inte har förbrukat alla pengar från bidraget, varför en del avsätts till 2015. Det finns fortfarande lite oreglerat i utbildningsprojektet. Om inte JHRF erhåller mer än 90 000,- i bidrag så finns det inte så mycket att sväva ut med i nya projekt.
Det diskuterades på säkerhets- och utbildningsseminarierna om att hitta någon form för att utjämna föreningarnas resekostnader till mötena och han föreslog att ta en diskussion om detta på årsmötet samt att inför detta ta
upp frågan för beredning på nästa styrelsemöte.
Jonas Svartlok berättade att han 2015-01-08 hade pratat med Marie Åberg som meddelade att Tågoperatörerna
har lämnat Marsh till förmån för Söderberg&Partner. Men hon tror ändå inte att det blir något problem med att
ansluta sig Tågoperatörernas försäkringslösning om JHRF och medlemmarna skulle vilja detta. Anders
Johansson föreslog att utreda höjt ansvarsförsäkringsbelopp till Tågoperatörernas nivå.
15

Övrigt

a) Information
Anders Svensson meddelade att sedan senast hade såväl Spårburen 6/14 som 7/14 samt två nummer av Ordförandens nyhetsbrev utkommit. Jonas Svartlok meddelade att ett nytt Ordförandens nyhetsbrev bör komma inom
kort.
b) Fordonsunderhållsutbildning
Björn Santesson berättade att han har bekanta inom tågbranschen som har ringt om att hjälpa till med utbildningar om fordonsunderhåll. Jonas Svartlok undrade vilka typer dessa utbildningar skulle omfatta? Björn Santesson
svarade att de avser el- och dieselfordon. Han hoppas kunna åstadkomma något vettigt av detta. För föreningar
som opererar med ånga gäller att komma fram till hur man ska informera Räddningstjänsten om vad som gäller
vid urspårning o dyl med ånglok. Anders Johansson såg detta som en fråga att ta upp vid MSB-utbildningen.
16

Nästa möte

Jonas Svartlok föreslog att återkomma om detta efter 2015-01-15 – beslutades om detta förfarande. Noterades
att mötet bör vara kring första veckan i februari.
17

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:45.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande

4

