STYRELSEPROTOKOLL

2015-09-17

Nr 7/2015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-09-02
Start:
Plats:
Närvarande:

20:00
Via telefon
Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Sten Nordström
Jonas Svartlok
Anders Svensson
Micke Däckfors (suppleant)
Henrik Arvidsson Samsonowitz (adjungerad, punkt 1–2)

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2015-06-29 godkändes.
2

Valberedningsfrågor

Valberedningens sammankallande uttryckte oro för att valberedningen inte fungerar som avsett.
3

Kontakter med departement och myndigheter

a) Näringsdepartementets remiss på Koll på anläggningen
Anders Svensson meddelade att han skrivit och sänt ut ett förslag till remissvar och undrade om detta var klart att
skicka till Näringsdepartementet? Remissvaret godkändes för insändande till Näringsdepartementet.
b) Transportstyrelsens remiss på avgifter 2016
Anders Svensson meddelade att han sänt in yttrandet.
c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Anders Svensson meddelade att styrelsen fick förnyad kontakt med Johan Bergkvist, men han vet inte vad det
blev av. Jonas Svartlok föreslog att kontakta Trafikverkets nya GD om ca två veckor och då föra fram
önskemålet om kontakter tills med SJVM.
d) Deltagande i två referensgrupper hos Transportstyrelsen
Anders Svensson påpekade att det gäller referensgrupper om JTF och lokförardirektivet. Uppdrogs åt Jonas
Svartlok att stöta på Michael Carlsson angående arbetsgruppen om lokförardirektivet.
e) Deltagande i Trafikverkets JTF-arbete
Se punkt 3 d) ovan.
f) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet
Anders Johansson berättade att den akuta paniken minskats genom framflyttning av ERTMS 5 år. Uppdrogs åt
Jonas Svartlok att kontakta Näringsdepartementet om svar på skrivelsen om kontakt med dem.
4

Utbildningsplaner och -organisation

Stefan Blomstrand meddelade att han ska stöta på Björn Fura. Det har inkommit ett antal förslag på utbildningar
och utbildningsplaner. Jonas Svartlok påpekade att det kan vara aktuellt att fundera på gruppens sammansättning. Micke Däckfors påpekade att hur det ska gå hanteras i föreningarna kan också vara ett problem. Stefan
Blomstrand påpekade att detta togs upp vid utbildningsseminariet i Alvesta och att föreningarna då lovade att
bättra sig – sedan har det inte hänt så mycket. Jonas Svartlok föreslog att ta upp detta på höstmötet.
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MRO

a) Skrivelser
Jonas Svartlok konstaterade att detta kommer att lösa sig självt… Anders Svensson påpekade att detta har uppmärksammats – JHRFs skrivelse mest.
b) Höstmöte 2015-10-03—04
Anders Svensson meddelade att detta äger rum i Ohs Bruk. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders
Svensson att delta i detta möte.
6

FEDECRAIL

Jonas Svartlok påpekade att huvuddragen för konferensen 2016 börjar utkristallisera sig. Anders Svensson fyllde
på med att det fanns med information om denna i Spårburen 6/15.
Anders Johansson påpekade att andra tar tag i presentationen på ERA-mötet 2015-09-25. ERA vill intervjua
några från HOG-gruppen någon gång 2015-09-12—15 – detta får han överlåta till närmare belägna deltagare i
gruppen.
7

Transporthistoriskt Nätverk

a) Underlag till motion
Anders Svensson informerade om att ThN arbetade på underlag till en motion om stärkt skydd för det rörliga
kulturarvet, att han sänt ut material om detta och undrade om det fanns några synpunkter på detta? Inga synpunkter meddelades.
b) Almedalsmöte 2015-09-21
Anders Svensson meddelade att detta äger rum på Arbetets museum i Norrköping. Uppdrogs åt honom att delta
i detta möte.
c) Höstmöte 2015-11-03
Anders Svensson meddelade att detta äger rum hos MHRF i Solna (med deltagande av riksantivarien). Uppdrogs åt honom att delta i detta möte.
8

Förslag från vårmötet

Inte nu.
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Medlemsmöten o dyl

a) Höstmötet
Stefan Blomstrand meddelade att han skickat förslag till kallelse och har haft kontakt med Lars Lindström om
boende och aktiviteter. Han har fått ett pris på 1 240,- per person för boende i dubbelrum, mat (2 luncher och frukostar samt middag), möteslokal m m. NJ offererade ett sovvagnståg för 136 500,- + moms, från SJ Norrlandståg
har han fått ett pris på 1 300,- ToR i trebädds liggvagn, enbädd för 1 500,- ToR. Tillkommer buss Jörn–Arvidsjaur ToR. AJF ställer upp med en kortare motorvagnsutfärd på Inlandsbanan lördag förmiddag. Jonas Svartlok
föreslog att snabbt lägga in priserna i kallelseförslaget och ut med det 2015-09-03. Stefan Blomstrand undrade
om avgången ca kl 22 från Stockholm C skulle användas? Detta beslutades. Stefan Blomstrand undrade vilket
datum som gällde? Anders Svensson svarade att vårmötet beslutat om 2015-10-10—11. Stefan Blomstrand undrade hur mycket JHRF skulle rabattera kostnaden för medlemmarna? Jonas Svartlok svarade att deltagarna ska
stå för kostnaden för boende och resa – måltider och lokal står JHRF för. Sten Nordström undrade vad det då
kostar? Föreslogs att kostnaden blir 2 000,- före resa och boende i dubbelrum – enkelrumstillägg tillkommer –
detta beslutades.
Jonas Svartlok undrade varför Trafikverkets Jonas Lindh skulle inbjudas? Anders Svensson svarade att det handlar om GSM-R och 4G – uppdrogs åt Anders Svensson att fråga honom. Om han inte kan får Anders Johansson
dra denna fråga (preliminärt är det dock OK med deltagande från Jonas Lindh; sekr anm 2015-09-10).
b) Vår- och årsmöte 2016
Konstaterades att det får överlåtas åt Micke Däckfors m fl att fundera på lokal, boende, arrangemang m m.
10

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Arbetsmiljöutbildning
Jonas Svartlok meddelade att han väntar på besked från Rickard Wester, att det ser positivt ut samt att utbildningen kan vara på en helg.
b) Säkerhetsseminarium
Jonas Svartlok föreslog att ta upp detta på nästa möte – seminariet bör vara någon gång i november.
c) Utbildningsseminarium
Jonas Svartlok föreslog att ta upp detta på nästa möte – seminariet bör vara någon gång våren 2016.
d) Teknikseminarium
Anders Svensson påpekade att detta bör vara ett samarrangemang med SJVM och MRO. En punkt skulle kunna
vara Filterinstallation i ånglok.
e) Miljöseminarium
Jonas Svartlok meddelade att inte nytt fanns att meddela.
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Deltagande i möten, seminarier m m

a) Trafikverkets GSM-R-infomöten 2015-08-26
Anders Svensson meddelade att han deltog i detta, har skickat dokumentation från detta möte till styrelsen samt
att denna dokumentation kommer med i Spårburen 7/15. Anders Johansson påpekade att Trafikverket har svårt
att tala om ramavtalspris på filter. Jonas Svartlok konstaterade att det var smakligt att föreningar kan få bidraget i
förväg. Anders Johansson påpekade att flyttbara anläggningar kräver många installationer… Anders Svensson
påpekade att det inte är tydligt i förordningen att föreningar får bidrag i förväg – det gäller att ge akt på vad
Trafikverket kommer att skriva i sina föreskrifter. Anders Johansson påpekade att det gäller att få betala per kassett, inte per antenn.
b) FRI-möte i Stockholm 2015-09-17
Anders Svensson meddelade att han avser att gå på detta möte – Jonas Svartlok meddelade att han inta kan. Däremot kommer säkert flera andra som kan museitågsbranschen att vara där, men representerande sina arbetsgivare. Uppdrogs åt Anders Svensson att representera JHRF på detta samt att kolla med övriga museitågskunniga
om de kan korrekturläsa minnesanteckningarna.
c) Industriarvskonferens i Kristianstad 2015-10-14—15
Anders Svensson meddelade att JHRF har fått en inbjudan om deltagande i denna, men att den ligger lite vid sidan av, både ämnesmässigt och geografiskt (det blir rätt hög kostnad inklusive resor och boende). Beslutades att
inte delta i denna konferens.
d) Trafikverkets informationsmöte utbildning/JTF i Borlänge 2015-10-15
Uppdrogs åt Stefan Blomstrand och Anders Svensson att delta i detta möte.
e) Transportstyrelsens branschrådsmöte 2015-11-05
Uppdrogs åt Anders Svensson att delta i detta möte.
12

Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att han uppdaterat denna i veckan som gick – valberedningen och revisorerna har
lagts till med gemensamma mejladresser och plusgirot har också lagts till. Beslutades att det räckte med denna
kontaktinformation till övriga (valda) funktionärer. Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att snarast lägga ut
information om höstmötet på hemsidan.
13

Ekonomi och försäkringar

a) Stöd till JvmV scanningsprojekt
Jonas Svartlok informerade om att JvmV vill ha stöd för att scanningsprojektet ska vara kvar och de har gått ut
med information sponsorpaket. Han undrade om även JHRF ska stödja detta? Stefan Blomstrand framhöll att
detta är ett kulturarvsjobb och man bör även ta upp detta med ThN. Jonas Svartlok förtydligade med att de
behöver pengar 2015, 2016 ska SJVM stå för det och från 2017 ska scanningen bli permanent. Sten Nordström
undrade om inte detta är en Trafikverksfråga – han tyckte att principen var fel; det är Trafikverket som ska stödja
föreningarna, inte tvärtom. Hur mycket skulle det handla om att ge till detta projekt? Jonas Svartlok föreslog
5 000,-. Stefan Blomstrand fyllde på med att han såg detta som ett sätt att synliggöra JHRF. Jonas Svartlok föreslog att informera på Järnvägshistoriskt Forum om JHRFs stöd (verkställt; sekr anm 2015-09-10). Sten Nordström undrade hur det ska betalas? Jonas Svartlok svarade att man sätter in beloppet på JvmV bankgiro. Beslutades att stödja JvmV scanningsprojekt med 5 000,-.
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b) Övriga ekonomi- och försäkringsfrågor
Sten Nordström påpekade att deltagandet i en massa olika möten m m, även för de som har jobb, kostar. Men
förbundet har nu gott om pengar. Försäkringen fungerar f n bra.
14

Övrigt

a) Information
Jonas Svartlok påpekade angående synpunkten att medlemmarna ingenting hör från förbundet att JHRF skickar
Spårburen och ordförandens nyhetsbrev. Anders Johansson framhöll att senaste ordförandens nyhetsbrev var bra,
även om han beklagade bakgrunden till detta. Anders Svensson meddelade att han sänt två Spårburen sedan senast och att en till är på gång. Jonas Svartlok konstaterade att informationsflödet är tillfredsställande.
15

Nästa möte

Anders Johansson förslog att ha nästa möte ca 14 dagar före höstmötet. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kalla till
detta möte.
16

Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:15.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande
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