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Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-06-01 
 
Start:  20:10 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Stefan Blomstrand 

Anders Johansson (mötesordförande till punkt 2 c) 
Sten Nordström 
Jonas Svartlok (från punkt 2 c) 
Anders Svensson 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötena 2015-02-09 och 2015-03-21 godkändes. 
 
2 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Kulturdepartementets remiss på Farokonventionen 
 
Anders Svensson berättade att han förberett ett remissvar från ThN som det av olika skäl inte blev av att det ska 
skickas in, varför han omarbetat detta remissvar till ett från JHRF i stället – exempel och annat från de andra 
transporthistoriska sektorerna borttagna och lite omskrivningar och tillägg. Sten Nordström undrade om man 
egentligen kunde säga något annat är ja eller nej till konventionen? Anders Svensson svarade att remissvaret 
egentligen inte handlade om själva konventionen utan mer om den rapport om (tillämpningen av) denna som 
RAÄ har skrivit – remissvaret berättar hur rapportens olika områden hanteras inom vår sektor av kulturarvet. 
Beslutades att sända in förslaget till remissvar. 
 
b) Näringsdepartementets remiss på Koll på anläggningen 
 
Beslutades att bordlägga frågan – detta remissvar ska vara inne först i september. 
 
c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Jonas Svartlok meddelade att Robert Sjöö inte svarat vid ett senare försök till kontakt – han föreslog att frågan 
tas upp med Trafikverkets ställföreträdande GD under Almedalsveckan 
 
d) Deltagande i två referensgrupper hos Transportstyrelsen 
 
Anders Johansson föreslog att ta upp detta med Transportstyrelsens nya GD under Almedalsveckan. (Gäller 
CSM Säkerhetsintyg m m och översyn av Lokförardirektivet; sekr anm 2015-06-01.) 
 
e) Deltagande i Trafikverkets JTF-arbete 
 
Jonas Svartlok påpekade att det varit tyst om detta. Stefan Blomstrand fyllde på med att han inte tänker påminna 
om detta, men antar att arbetet tar fart efter sommaren. 
 
f) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Anders Johansson påpekade att det gäller att få igång diskussioner med Näringsdepartementet om störningarna 
av telefonin – det handlar för många föreningar om att skaffa nya telefoner – branschen är inte intresserade av att 
leverera filter för 2W-telefoner. Vissa telefoner får man i stället byta transmissionsmodul på. Monterar man 
”läskbacken” (alltså det stora filtret) så kommer man runt detta, men då blir det en fast installation. Sten Nord-
ström påpekade att många inom järnvägen använder lösa telefoner, vad kan göra med dem? Anders Svensson 
svarade att enligt expertisen ska de inte störas. Anders Johansson undrade om nåbarhetskravet är rimligt? Jonas 
Svartlok svarade att han tog upp detta tidigare, men nu är telefonen helig, men behöver den vara det? Anders 
Johansson såg behov av att få igång diskussionen om detta under Almedalen och han jobbar med detta. 
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g) Transportstyrelsens remiss om avgifter 2016 
 
Anders Svensson meddelade att under dagen ”trillade” det in en ny remiss. Anders Johansson berättade att han 
tittat på denna och det verkar inte vara några ändringar. Jonas Svartlok påpekade att det är rimligt att förening-
arna även blir undantagna från avgifterna för utbildningsorganisation, så detta måste JHRF titta på. Uppdrogs åt 
Anders Svensson att titta på detta och återkomma med förslag till remissvar. 
 
3 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Stefan Blomstrand berättade att några inom utbildningsgruppen satte sig ner och diskuterade utbildningsplaner i 
samband med årsmöte. Han tänkte ta tag i detta omedelbart efter årsmötet men annat kom emellan, men en ut-
bildningsplan för ombordare nu är klar, Björn Fura håller på med en för X16 och Jan Långström med en för Hg. 
Många vill nu ha utbildningar, men det har inte hänt så mycket, men man kommer att komma igång. Sten Nord-
ström undrade om man hade en Y7-utbildningsplan? Stefan Blomstrand svarade att SMoK har en sådan, som det 
borde gå att byta logga på och använda. Sten Nordström påpekade att även ENJ har en sådan. Stefan Blomstrand 
föreslog att skicka den till utbilning@jhrf.se – nu börjar några förstå och visa intresse för JHRFs utbildningsor-
ganisation. Jonas Svartlok påpekade att det pratats om en instruktörskurs – han kan kolla detta med Micke 
Carlsson. 
 
4 Gemensamt JHRF/MRO-styrelsemöte 
 
Jonas Svartlok föreslog att hoppa över detta så länge. Anders Svensson föreslog att frågan om ett sådant möte 
kan tas upp i Almedalen. 
 
5 FEDECRAIL 
 
a) Ordförandekonferens och HOG-möte 2015-06-07 m m 
 
Jonas Svartlok påpekade att styrelsen tagit ett principbeslut att så många som möjligt från den ska närvara och 
undrade vilka som kan? Anders Johansson fyllde på med att det är ett HOG-möte, i första hand om att delta i 
ERAs arbetsgrupper, kl 09–12 på Hotell Pop på Djurgården, därefter kan man delta på FEDECRAILs styrelse-
möte och kl 15 börjar ordförandemötet. Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson avser delta. 
Jonas Svartlok fyllde på med att han önskar vara kvar till måndagen för att kunna ha lite informella kontakter 
och undrade om det är OK med hotellkostnad för detta? Beslutades att medge denna hotellkostnad. Anders 
Johansson fyllde på med att det är gemensam middag lördag kväll på Lilla Hasselbacken på egen bekostnad. 
 
Stefan Blomstrands deltagande i Almedalen diskuterades – han ska undersöka detta och återkomma. 
 
6 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson berättade att det i dagsläget mest handlade om Almedalen, där man lyckats med att få Region 
Gotland att se platsen som en gemensam kostnad. I övrigt blir det ett nytt möte till hösten som han får återkom-
ma till. 
 
7 Förslag från vårmötet 
 
a) Deltagande på olika möten 
 
Anders Svensson påpekade att det fanns ett önskemål om att han skulle kompletteras av andra på t ex bransch-
rådets och FRIs möten och att det har försökts, men dock inte är lätt, varför det inte lyckats. 
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8 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmötet 
 
Jonas Svartlok påpekade att för att ha ett möte i Arvidsjaur är den enda realistiska lösningen att JHRF hyr ett tåg. 
Stefan Blomstrand fyllde på med att han har förfrågningar ute hos tre föreningar. NJ kan inte då och föreslår en 
annan helg. Jonas Svartlok påpekade att man i första hand måste fråga AJF om flytt av datum. Uppdrogs åt 
Stefan Blomstrand att kontakta Lars Lindström om detta. Sten Nordström frågade om han fått någon prisindika-
tion? Stefan Blomstrand svarade att det har han inte fått än. Anders Johansson undrade om att reservera en vagn i 
ordinarie tåg kan vara ett alternativ? Stefan Blomstrand svarade att det är rätt så dyrt, men han ska undersöka 
detta. Anders Svensson berättade att 1988 kunde föreningarnas vagnar användas inkopplade i ordinarie tåg, men 
det går troligen inte nu. Stefan Blomstrand påpekade att andra fråga är hur man tar sig Jörn–Arvidsjaur, boende 
m m. Jonas Svartlok föreslog att ta upp detta med Lars Lindström. Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att fortsätta 
kontakterna om hyrande av sovvagnståg och mede Lars Lindström om lokaltransporter, boende m m. 
 
9 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Teknikseminarium med MRO och SJVM 
 
Jonas Svartlok påpekade att varken Robert Sjöö eller Ragnar Hellborg hörts av i frågan. Anders Johansson 
påpekade att SJVM har haft ett stort arrangemang som tagit tid, varför Jonas Svartlok bör försöka igen. 
 
b) Arbetsmiljöutbildning 
 
Jonas Svartlok meddelade att han inte fått svar och väntar på detta. 
 
c) Miljöseminarium 
 
Inte nu. 
 
10 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
Noterades att det inte fanns några aktuella deltaganden f n. 
 
11 Hemsida och mejl 
 
Stefan Blomstrand meddelade att han plockar upp saker – gamla protokoll m m – på hemsidan eftersom. 
 
12 Ekonomi och försäkringar 
 
Sten Nordström meddelade att han nu fått full tillgänglighet till plusgirot och att även Jonas Svartlok ska ha fått 
utrustning? Jonas Svartlok svarade att han kollar detta. Sten Nordström fortsatte med att han nu jobbar med 
Skandiabanken. 
 
Det är full rulle på hanteringen av försäkringen för 2014 med in- och utbildningar enligt slutgiltigt körda km. 
Jonas Svartlok undrade om det är någon som sticker ut? Sten Nordström svarade att ingen sticker ut. Anders 
Johansson önskade en kort sammanställning över slutgiltiga försäkringsunderlag. Sten Nordström svarade att 
han inte har hunnit med, men ska göra detta. Annars är det lugnt på försäkringsfronten. 
 
13 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson meddelade att det har kommit ut några Spårburen sedan senast och en till är på gång. 
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b) SJ Tågkonto 
 
Stefan Blomstrand undrade om JHRF har fått SJ-tågkonto? Jonas Svartlok svarade att det har man fått, men det 
ska aktiveras. 
 
c) Invigningsgåva till GHJ 
 
Anders Johansson föreslog att köpa två slipers till GHJ för 500,- – detta beslutades. 
 
14 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:10. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Sekreterare    Ordförande 
 


