STYRELSEPROTOKOLL

2015-02-01

Nr 2/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-01-27
Start:
Plats:
Närvarande:

20:00
Via telefon
Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Sten Nordström
Jonas Svartlok
Anders Svensson

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2015-01-08 godkändes.
2

Kontakter med departement och myndigheter

a) Ansökan om arbetslivsmuseibidrag från RAÄ
Anders Svensson föredrog en idé som går ut på att förbereda en ansökan om arbetlivsmuseibidrag på 110 000,för utökad utbildning men avvakta vilket besked det blir på ansökan om centralorganisationsbidrag – om det bli
förväntade 90 000,- sänds denna ansökan in, annars inte. Jonas Svartlok undrade om det tidigare erhållna bidraget för utbildningsverksamhet har redovisats och när detta bidrag erhölls? Anders Svensson trodde att det var
2012 och Sten Nordström bekräftade att det var 25 000,- som erhölls 2012. Jonas Svartlok tror inte att JHRF får
för utbildningsverksamhet igen, men eventuellt för en annan ansökan och förreslog att bordlägga frågan. Han
tillfogade att JHRF borde slutredovisa det tidigare erhållna bidraget. Beslutades bordlägga frågan och ordna med
redovisning av 2012 års bidrag.
b) Trafikverkets tilldelning av Ad Hoc-kapacitet
Anders Johansson meddelade att det har blivit bättre – SmoK har redan fått tidtabell för en juniresa – och han föreslog bordläggning av frågan till strax före Almedalen – detta beslutades.
c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Jonas Svartlok meddelade att han har skrivit till Robert Sjöö, som har svarat, och han delar dennes syn att JHRF
bör skicka en formell skrivelse. Anders Johansson meddelade att SMoK har skickat en liknande skrivelse och att
JHRF bör avvakta svar på denna – detta beslutades.
d) Remisser från Transportstyrelsen
Anders Svensson meddelade att det 2015-01-27 kom remisser på ett flertal nya föreskrifter, att styrelsen bör ögna igenom dessa, bl a för att leta förekomster av ordet museijärnväg där all museitrafik på järnväg bör användas
och i övrigt se vad som kan behöva påpekas – remissvar ska vara inne senast 2015-03-10. Anders Johansson föreslog bordläggning av denna fråga till nästa styrelsemöte – detta beslutades.
e) Deltagande i två referensgrupper hos Transportstyrelsen
Anders Svensson berättade att Transportstyrelsen på branschrådsmötet 2015-01-27 hade framfört önskemål om
att bilda referensgrupper om två frågor, CSM Säkerhetsintyg m m och översyn av Lokförardirektivet. De vill fort
få namn och det gäller i första hand mejlkontakter. Stefan Blomstrand och Jonas Svartlok föreslog att Peter
Sjöquist och Peter Heller kontaktas om gruppen för säkerhetsintyg, Anders Johansson föreslog att Björn Fura
kontaktas för gruppen om lokförardirektivet – uppdrogs åt Stefan Blomstran att kontakta Peter Sjöquist och
Peter Heller och åt Anders Johansson att kontakta Björn Fura.
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f) Deltagande i GSM-R-möte 2015-01-28
Anders Svensson meddelade att han på Transportstyrelsens branschrådsmöte 2015-01-27 erhållit info om rubricerade möte, som arrangeras av Trafikverket och äger rum i Stockholm. Genom förmedling av Transportstyrelsen hade han erhållit en inbjudan och förklarat att han kan närvara samt meddelat mejladress (kontakt@jhrf.se)
för ev fortsatta kontakter. Han såg det som ett tillfälle att ”visa flaggen” och dessutom bli informerad. Jonas
Svartlok såg en fara med krav på filter m m – då blir det kanske inte möjligt med 2W-telefoner. Anders
Johansson trodde att det handlar om ERTMS-kommunikation. Anders Svensson svarade att det även handlar om
potentiell störning av säkerhetssamtal m m. Anders Johansson och Jonas Svartlok framhöll att det är viktigt att
2W-telefonerna får vara kvar på något sätt. Uppdrogs åt Anders Svensson att representera JHRF på mötet.
g) Deltagande i Trafikverkets JTF-arbete
Anders Svensson berättade att det fortsatta JTF-arbetet också avhandlades på Transportstyrelsens branschrådsmöte och att han fick kontakt med den konsult som Trafikverket kallat in för att fortsätta arbetet – JHRF skulle
kunna vara aktiv deltagande i arbetsgrupper med detta. Personen fick kontaktuppgifter till honom (och har återkopplat per mejl och fick då information om att använda mejladressen kontakt@jhrf.se för fortsatta kontakter;
sekr anm 2015-01-31).
3

Utbildningsplaner och -organisation

Jonas Svartlok påpekade att fakturan från Transportstyrelsen avseende tillsynsavgifter för examinatorer och utbildningsorganisation tyvärr är korrekt – att det enligt remissutgåvan av föreskriften för 2015 års avgifter inte
verkade som sådana avgifter skulle tas ut beror på felskrivning i dokumentet, så dessa avgifter får JHRF står för.
Han undrade om medlemmarna ska bidra till detta? Sten Nordström föreslog att ta upp detta på årsmötet. Anders
Johansson undrade om det är aktuellt med medlemsavgiftshöjning för detta? Anders Svensson svarade att det
kan det behövas för att klara Almedalen m m. Sten Nordström framhöll att han vid e valsituation skulle rekommendera att prioritera utbildning före Almedalen. Jonas Svartlok såg gärna att man skulle låta medlemmarna
som är med på utbildningarna vara med och dela kostnaderna på något sätt. Beslutades att ta upp detta på årsmötet.
4

Gemensamt JHRF/MRO-styrelsemöte under våren

Noterades att en skrivelse till MRO sänts iväg – de har inte svarat på denna mer än att de är positiva till ett möte.
(2015-01-29 anlände ett svar med förslag på några alternativa mötesdatum och information om att skrivningen i
MRO-Aktuellt 1/2015 inte var till JHRF utan för att informera MRO-medlemmarna…; sekr anm 2015-01-31.)
5

Verksamhetsberättelse 2014

Anders Svensson meddelade att texten är rätt så klar – det han väntar på är ekonomisk redovisning och text om
försäkring. Sten Nordström svarade att han inkommer med båda dessa när underlag från Skandia anlänt. Bordlägga t nästa möte. Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte.
6

FEDECRAIL

a) Ordförandekonferens 2015-06-07
Jonas Svartlok meddelade att den flyttats till en söndag, vilket innebär att han kan behöva ta ledigt måndagen.
Han har pratat med Sten Erson-Wester och Thomas Lange – den senare ordnar något på Djurgårdslinjen, men
det kan behöva ordnas ytterligare något – han föreslog att vänta med att ta upp detta.
b) Kongress i Padua 2015-04-16—19
Jonas Svartlok meddelade att han och Anders Johnasson (samt Anders Svensson) deltar 2015- 04-15—19 – det
är nu klart att sända in anmälningsblanketterna.
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c) Ungdomsläger i Sverige
Jonas Svartlok meddelade att Ungern ordnar lägret 2015, Tyskland 2016 och Finland 2017 – det kan bli Sverige
2018. Han hade fått beskedet från Sten-Erson-Wester att återkomma till detta om två år.
7

Transporthistoriskt Nätverk

a) Möte i Norrköping 2015-02-12
Anders Svensson berättade att det behövs en presentation av JHRFs aktuella frågor – uppdrogs åt honom att
åstadkomma ett förslag och remissa detta inom styrelsen.
8

Förslag från höstmötet

a) Personalpool/-register
Stefan Blomstrand påpekade att frågan är hänskjuten till utbildningsgruppen och kan tas bort från dagordningen.
b) Fler arbetsgrupper
Stefan Blomstrand påpekade att frågan är hänskjuten till vårmötet.
9

Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmötet 2015-03-21—22
Anders Svensson påpekade att alternativen i Stockholm är att ha mötet i Alkärrshallen som ett endagarsmöte eller i en annan lokal som tvådagarsmöte. Jonas Svartlok påpekade att höstmötet framfört önskemål om aktiviteter
i samband med mötena. Stefan Blomstrand föreslog möte i Alkärrshallen på lördagen och en resa med besök och
möte på söndagen. Jonas Svartlok framhöll att han inte tror på ett möte i ett tåg. Stefan Blomstrand svarade att
tåget kan ta deltagarna till ett ställe att ha möte på. Anders Johansson trodde inte att JHRF har ekonomi för en utfärd – han föreslog att ha mötet på Spårvägsmuseum, vilket verkade kosta 900,-/dag (var 900,-/timme; sekr
anm). Uppdrogs åt Anders Svensson att kolla detta alternativ (preliminärbokat; sekr anm).
10

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Teknikseminarium med MRO och SJVM
Jonas Svartlok meddelade att han har pratat med Henrik Reuterdahl och det kan bli först i mars. Eventuellt kan
detta försvåra för MROs medlemmar att delta.
b) Arbetsmiljöutbildning
Anders Johansson berättade att det inte har hänt något med denna fråga.
c) Miljöseminarium
Inte nu.
11

Deltagande i möten, seminarier m m

a) ArbetSam seminarier o dyl
Anders Svensson meddelade att han deltar i Wikipedia-utbildning och Söka-Pengar-Workshop (för SKÅJ). Beslutades att medge att han även representerar JHRF.
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b) ArbetSam årsmöte och museidagar
Anders Svensson meddelade att dessa är i Västerås 2015-04-10—11 – uppdrogs åt honom att representera
JHRF på dessa.
12

Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att han har fått synpunkter om forumet – han ska återkoppla angående dessa.
13

Ekonomi och försäkringar

Sten Nordström meddelade att läget var oförändrat sedan förra styrelsemötet – JHRF får ett överskott på ca
25 000,- 2014 som han avser att avsätta till utbildning. Han skickar ut resultat- och balansrapporter när
Skandiabankens årsbesked anlänt.
14

Övrigt

a) Information
Anders Svensson undrade om Ordförandens nyhetsbrev var klart att sända ut? Jonas Svartlok svarade att det kan
sändas ut. Anders Svensson önskade få med åtminstone preliminär information om årsmötet – Jonas Svartlok
skulle ordna detta.
15

Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte 2015-02-09 per telefon kl 20:00 och att koncentrera detta till förberedelser av årsoch vårmötet.
16

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:10.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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