STYRELSEPROTOKOLL

2015-06-29

Nr 6/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-06-29
Start:
Plats:
Närvarande:

20:10
Hesselby järnvägsstation, Dalhem + via telefon
Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Jonas Svartlok
Anders Svensson
Micke Däckfors (suppleant, ersättande ledamot)

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2015-06-01 godkändes.
2

Kontakter med departement och myndigheter

a) Näringsdepartementets remiss på Koll på anläggningen
Anders Svensson meddelade att han börjat läsa utredningen och fortsätter. Han har i en tidning sett intressanta
synpunkter från BTO att ansluta sig till.
b) Transportstyrelsens remiss på avgifter 2016
Anders Svensson meddelade att han sänt ut ett förslag till yttrande och uppmanade styrelsen att kolla detta.
c) Trafikverkets remisser på upphöranden med underhåll på ett antal bandelar
Jonas Svartlok påpekade att den av dessa som berör JHRFs område och två av förbundets medlemmar är Orsa–
Furudal. Han tänker i Almedalen prata med IBABs VD om detta och avser återkomma.
d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Anders Svensson meddelade att Trafikverkets Johan Bergkvist deltar i ett av JHRF/MRO anordnat Almedalsseminarium 2015-07-01 och att det då är läge att ta upp frågan med honom.
e) Deltagande i två referensgrupper hos Transportstyrelsen
Stefan Blomstrand undrade om någon hört av något? Anders Svensson svarade att JHRF inte själva har meddelat
vilka Transportstyrelsen ska kontakta. Anders Johansson undra vilka grupper det handlade om? Anders Svensson
svarade att det handlar om Gäller CSM Säkerhetsintyg m m och översyn av Lokförardirektivet. Styrelsen har frågat några möjliga deltagare och fått nej. Jonas Svartlok föreslog kontakt med Michael Carlsson, men denne
kanske vill ha ersättning och är detta i så fall OK? I gengäld bör då förbundet få ”leverans”. Uppdrogs åt Jonas
Svartlok att kolla deltagande i referensgrupper med Michael Carlsson.
f) Deltagande i Trafikverkets JTF-arbete
Stefan Blomstrand meddelade att han inte hört något. Anders Johansson undrade vad JHRF kan tillföra detta arbete? Jonas Svartlok svarade att det kan handla om att hindra eventuella ”dumheter”, t ex totalt förbud mot körning utan ATC. Anders Svensson påpekade att något som nämnts är att ersätta 20-mils-regeln för körning utan
ATC med något som är mer flexibelt. Jonas Svartlok påpekade att de nog inte vill ändra så mycket nu och
Anders Svensson påminde sig att detta var upp på FRI-mötet, där det nämndes att i ett första skede handlade det
mest om att ”byta logga” på dokumentet, senare göra några mindre ändringar för att först om några år gå igenom
dokumentet på allvar.
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g) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet
Anders Johansson berättade att handlade om telefonin och att han och Jonas Svartlok träffat infrastrukturministern under dagen, att hon var införstådd med denna branschs frågor samt att hon föreslagit möte med branschen
om ca 45 minuter så småningom. Frågan bordlades till nästa möte.
3

Utbildningsplaner och -organisation

Stefan Blomstrand meddelade att detta f n ligger ganska lågt och inte hänt något varför han föreslog att ta upp
detta på nästa möte. Anders Johansson påpekade att Björn Fura försöker få klart en YBo-utbildningsplan och
flera föreningar vill examinera enligt en sådan. Jonas Svartlok föreslog ett utbildningsgruppsmöte i september,
eventuellt en lördag–söndag. Anders Svensson nämnde att inom SKÅJ finns det om önskemål om en utbildningsplan för ombordare för att kunna examinera en person som gått en ombordarutbildning. Stefan Blomstrand
efterlyste ett principbeslut om dispenser för utbildningsplaner. Jonas Svartlok föreslog att begära dispens för
utbildningsplaner från Transportstyrelsen samt utse Stefan Blomstrand som kontaktperson i utbildningsfrågor –
detta beslutades.
4

Medlemsfrågor

Anders Svensson meddelade att det förelåg en ansökan om medlemskap från Skånska Järnvägar AB, inkluderande krävda ansökningshandlingar. Beslutades att godkänna dem som medlemmar enligt kategorin komplettering
till MRO-medlemskap för 700,-. Uppdrogs åt Anders Svensson att meddela dem detta och påpeka att det kan bli
aktuellt med förändrad kategori – och därmed högre medlemsavgift – om de börjar köra på statens spår.
5

FEDECRAIL

a) Ordförandekonferens och HOG-möte 2015-06-07
Jonas Svartlok meddelade att inte var så mycket att rapportera från ordförandekonferensen utöver att MRO hårt
drev sina frågor. Stefan Blomstrand undrade om FEDECRAIL förstått att detta inte är JHRFs ståndpunkter?
Jonas Svartlok svarade att det har FEDECRAIL förstått.
Anders Svensson meddelade att han sänt över ett till svenska översatt dokument från HOG-mötet. Anders
Johannson fyllde på med att dokument är en arbetsplan för jobbet med ERTMS där man kommit fram till att det
är viktigast att först ha en strategi, sedan engagera sig ERAs arbetsgrupper. FEDECRAIL har fått möjlighet att
göra en video om 3–5 minuter om dessa frågor att presentera vid höstens (september) ERA-konferens.
b) Övrigt
Stefan Blomstrand undrade om JHRF budgeterat för de extra-pengar som brukar önskas för att kunna genomföra
ungdomslägren? Jonas Svartlok svarade att det har JHRF inte gjort. Stefan Blomstrand tyckte då att det bör förbundet göra inför nästa år. Anders Johansson fyllde på med att man bör ha en budgetpost för styrelsens oförutsedda utgifter. Jonas Svartlok framhöll att JHRF bör ta upp delningen av kostnaden för ungdomsläger med MRO
vid ett kommande gemensamt styrelse-styrelse-möte.
6

Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson meddelade att det just nu mest handlade om det pågående Almedalsdeltagandet. Jonas Svartlok
tyckte att det var bar att man fick ihop detta till slut.
7

Förslag från vårmötet

Anders Svensson påpekade att det fanns ett önskemål om att han skulle kompletteras av andra på t ex branschrådets och FRIs möten och att det har försökts, men inte lyckats. Jonas Svartlok föreslog att fråga Michael
Carlsson, men påpekade att det kan kosta…
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Medlemsmöten o dyl

a) Höstmötet
Stefan Blomstrand meddelade att inte har fått svar från någon researrangör om sovvagnståg till Jörn och inte
heller har fått något svar från Lars Lindström. Jonas Svartlok undrade om det går att få medlemmarnas representanter att komma dit? Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att på nytt försöka kontakta Lars Lindström.
b) Vår- och årsmöte 2016
Micke Däckfors meddelade att ett sådant möte i Oxelösund funkar, men att han inte har några konkreta idéer.
Jonas Svartlok undrade om ett besök på SSAB skulle kunna gå att genomföra? Micke Däckfors svarade att det är
lite svårt, men han kan försöka. Stefan Blomstrand föreslog körning Nyköping–Oxelösund med en fin motorvagn, d v s X21. Micke Däckfors jobbar vidare på detta.
9

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Arbetsmiljöutbildning
Jonas Svartlok meddelade att han har fått kontakt med Rickard Wester och denne kan ställa upp en lördag i Örebro-trakten – det kan bli ”kosta gratis”. Det förelåg dock missförstånd om möte kontra seminarium, varför han
föreslog att samla in frågeställningar från föreningarna. Dessutom borde även MROs medlemmar bjudas in. Beslutades att samla in frågeställningar från föreningarna samt att även bjuda in MROs medlemmar. Uppdrogs åt
Stefan Blomstrand att om och när det blir aktuellt boka lokal i Örebro.
10

Deltagande i möten, seminarier m m

a) Trafikverkets GSM-R-infomöten 2015-07-01 resp 2015-08-26
Anders Svensson meddelade att dessa äger rum i Solna respektive Borlänge. Uppdrogs åt Anders Svensson att
delta i Borlänge-mötet. Stefan Blomstrand undrade om denna fråga inte är löst? Anders Johansson svarade att det
är den – för Rc-lok…
11

Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att han tack vare inlägg på Järnvägshistoriskt Forum fick tag på information om
Almedalsseminarier och lade upp dessa på hemsidan. Anders Svensson beklagade att han inte tänkt på att skicka
denna information direkt till honom för införande på hemsidan.
Stefan Blomstrand undrade om man fick spam till JHRF-adresserna redan tidigare? Jonas Svartlok svarade att
det inte var något nytt…
12

Ekonomi och försäkringar

Stefan Blomstrand undrade över (det återkommande) Previa-tjafset? Jonas Svartlok svarade att JHRF hade ett
meningslöst avtal som sades upp – det handlade dessutom inte om läkarundersökningar, som Previa nu vill
skicka fakturor till JHRF om. Uppdrogs åt Anders Svensson att leta upp avtalet och, vare sig detta hittas eller ej,
skicka en uppsägning av avtalet.
13

Övrigt

a) Information
Anders Svensson meddelade att han arbetar på ett nytt nummer av Spårburen.
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Nästa mötet

Uppdrogs åt Jonas Svartlok att återkomma om detta.
Stefan Blomstrand undrade om man skulle kunna ha en viss systematik, t ex möte första tisdagen i månaden?
Jonas Svartlok svarade att det har diskuterats tidigare men att man kan fundera på detta. Uppdrogs åt Jonas
Svartlok att stämma av detta med styrelsens ledamöter och suppleanter.
15

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 20:55.
Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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