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

Anders Johansson 
Jonas Svartlok 
Anders Svensson 
Micke Däckfors (suppleant, ersättande ledamot) 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2015-09-02 godkändes. 
 
2 Valberedningsfrågor 
 
Jonas Svartlok konstaterade att föregående höstmöte fastställde hur valberedningsprocess ska gå till. Styrelsen 
konstaterade att Jonas Svartlok inte hade framfört nedsättande omdömen om en medlemsförening, bara framfört 
information om ett loks status till en medlemsförenings trafikchef. 
 
3 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Näringsdepartementets remiss på Koll på anläggningen 
 
Anders Svensson meddelade att remissvaret sänts in till Näringsdepartementet. 
 
b) Transportstyrelsens remiss på avgifter 2016 
 
Anders Svensson meddelade att han i den färdiga föreskriften sett att förbundets synpunkter tyvärr inte haft nå-
gon effekt. 
 
c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Jonas Svartlok meddelade att inget hänt i denna fråga. 
 
d) Deltagande i två referensgrupper hos Transportstyrelsen 
 
Jämför punkt 3 e) nedan. 
 
e) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Jonas Svartlok meddelade att Michael Carlsson avser att delta i Trafikverkets informationsmöte 2015-10-15 – 
även Stefan Blomstrand och Anders Svensson deltar i detta möte. 
 
Jonas Svartlok påpekade att JHRF skulle behöva ha någon med i detta arbete. En bra deltagare skulle vara 
Michael Carlsson, men eventuellt kan han komma i lojalitetskonflikt med sin arbetsgivare. Anders Johansson fö-
reslog att prata med Henrik Reuterdahl på SJVM om detta – uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta Henrik 
Reuterdahl och åt Jonas Svartlok att kontakta Michael Carlsson. Anders Svensson påpekade att han enligt tidiga-
re beslut meddelat Trafikverkets konsult, som håller i detta projekt, att Stefan Blomstrand skulle representera 
JHRF i detta projekt, synbarligen utan att något hänt. 
 
f) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Jonas Svartlok berättade att inget hänt – de borde ha hört av sig. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta 
Näringsdepartementet om svar på skrivelsen om kontakt med dem. 
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4 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Stefan Blomstrand meddelade att det inte hänt något, men att han 2015-10-01 dock fått en fråga från en person 
som blivit tillfrågad av KV om att anordna utbildning för Ma-lok. Utbildningsplan för detta saknas dock. Han 
hoppas få en sådan från KV; Björn Fura lär titta på detta. Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att skicka underlag till 
en sådan utbildningsplan till Björn Fura. 
 
Stefan Blomstrand konstaterade att det även behövs ett utbildningsseminarium. Jonas Svartlok påpekade att först 
ska ett (eventuellt) säkerhetsseminarium ordnas – han ska kolla detta (jfr nedan; sekr anm). Stefan Blomstrand 
relaterade vad som gäller dessa enligt JHRF regelverk. Jonas Svartlok konstaterade att förbundet behöver räta 
upp detta – utbildningsrådet behöver göras om. 
 
Anders Svensson berättade att det finns mycket gammalt, men för JHRF relevant, utbildningsmaterial i SKÅJs 
bibliotek i lokstallet i Krylbo – detta skulle behövas gås igenom tillsammans med någon/några kunniga. 
 
5 MRO 
 
Jonas Svartlok meddelade att MRO har års- och höstmöte i Ohs Bruk 2015-10-03—04 och att Anders Svensson 
och Anders Johansson utsetts att representera JHRF. De bör passa på tillfället till informellt samtal med nye ord-
föranden (ingen av de båda nyvalda styrelseledamöterna närvarade, men kontakt togs om att senare komma fram 
till ett möte mellan de båda styrelserna; sekr anm 2015-10-04). 
 
6 FEDECRAIL 
 
Jonas Svartlok meddelade att Sten Erson-Wester inte kommer till höstmötet i Arvidsjaur och inte heller några 
deltagare från årets ungdomsläger. 
 
7 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att underlag till en motion om rörligt kulturarv skickats in, men att han inte vet vad 
som hänt med detta (en motion, 2015/16:482, om rörligt kulturarv har lämnats in 2015-10-02, men denna 
fokuserar i huvudsak på vägfordonskulturarvet; sekr anm 2015-10-04). Han har även kommunicerat regler med 
Stellan Gärde, BHRF, som med den av JHRF inlämnade informationen som mall har frågat de andra inom ThN 
om motsvarande information från deras områden. 
 
8 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmötet 
 
Stefan Blomstrand meddelade att anmälandet till höstmötet överträffat alla förväntningar: Det blir 19 personer 
från 13 föreningar. Programmet består av hämtning med buss i Jörn för färd till Arvidsjaur och hotellet och se-
dan till stationen för rälsbussutfärd som avgår 10:15 och för färd till Moskosel och besök på Rallarmuseet. Efter 
återfärd blir det lunch 13:00 följt av mötestart 14:00 med Jonas Lindh från Trafikverket som berättar och svarar 
på frågor om GSM-R och 3G/4G till 17:30 följt av middag 18:30. Söndag börjar mötet kl 9:00, 12:30 blir det av-
brott för lunch, 13:30 fortsätter mötet och 17:10 går ordinarie buss till Jörn som är framme 18:00 varefter tåget 
avgår 19:46. Jonas Svartlok meddelade att han godkänt Stefan Blomstrand flygresa för 1 800,- (för att hinna hem 
och sova en stund innan tjänstgöring börjar 3:05). Stefan Blomstrand meddelade att han ordnat bokningen 
2015-10-01. 
 
Stefan Blomstrand påpekade angående förslaget till dagordning som Anders Svensson sänt att denna borde delas 
upp. Dagordningen reviderades av mötet och sänds till Stefan Blomstrand för att tillsammans med programmet 
sändas till de anmälda deltagarna. 
 
b) Vår- och årsmöte 2016 
 
Jonas Svartlok undrade om FSVJ funderat på rubricerade? Micke Däckfors svarade att man inte funderat så 
mycket, men konstaterat att det tilltänkta hotellet blir asylboende. Boendet ska dock gå att lösa. Jonas Svartlok 
föreslog att börja planera detta på allvar i januari. 
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9 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Arbetsmiljöutbildning 
 
Jonas Svartlok meddelade att Rickard Wester inte har återkommit och att han ska kontakta honom igen. 
 
b) Säkerhetsseminarium 
 
Jonas Svartlok påpekade att detta bör äga rum bortåt november, men det behövs ersättare för Peter Heller och 
Peter Sjöquist som seminarieledare. Han förordade Michael Carlsson – uppdrogs åt Jonas Svartlok att fråga ho-
nom. Stefan Blomstrand undrade om vem som kan vara reserv för honom? Här nämndes Björn Fura, Christer 
Södergren, Joakim Lundgren och Stefan Halldén – dessa behöver kontaktas, dels som reserv för Michael 
Carlsson, dels för att det bör vara två seminarieledare. 
 
c) Utbildningsseminarium 
 
Jonas Svartlok föreslog att ta upp detta på nästa möte – seminariet bör vara någon gång våren 2016. 
 
d) Teknikseminarium 
 
Beslutades att vänta med denna fråga till efter höstmötet. 
 
e) Miljöseminarium 
 
Noterades att detta är en MRO-fråga. 
 
10 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Trafikverkets informationsmöte utbildning/JTF i Borlänge 2015-10-15 
 
Se punkt 3 e). 
 
b) Transportstyrelsens branschrådsmöte 2015-11-05 
 
Anders Svensson meddelade att han missuppfattat datumet varför det inte kolliderade med ThN höstmöte och det 
således gick för honom att delta i båda dessa möten. 
 
11 Hemsida och mejl 
 
Stefan Blomstrand meddelade att han gjorde en del uppdateringar innan sin utlandsresa, men låg efter med upp-
dateringar – han skulle sätta igång med dessa 2015-10-02. 
 
Anders Svensson meddelade att han hade en idé om att det borde byggas ett antal gruppmejladresser för ThN 
(kontakt, ordförandena, Almedalen och allmänt) så att alla i ThN-gruppen hade tillgång till dessa och kunde ad-
ressera rätt (del)grupp vid rätt tillfälle – det har varit en del problem med detta. Han tyckte att dessa borde ligga 
på ArbetSams domän arbetsam.com, men det har visat sig att ArbetSam inte vill medverka till detta. Därför und-
rade han om JHRF kan ställa upp med adresser på sin domän jhrf.se – på denna har han mejladministratörsbehö-
righet. Detta under förutsättning att de andra ThN-föreningarna går med på denna lösning. Beslutades att JHRF 
kan ställa upp med ThN-mejladresser på sin domän om så önskas. 
 
12 Ekonomi och försäkringar 
 
I brist på kassörsnärvaro behandlades inget under denna punkt. 



 
STYRELSEPROTOKOLL 

Nr 8/2015 

 
2016-01-15 

 

4 

13 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson berättade att en Spårburen utkommit sedan senaste styrelsemötet och att det finns material 
under arbete till (minst) ytterligare en. 
 
14 Nästa möte 
 
Stefan Blomstrand föreslog att ha beredskap för att ha ett styrelsemöte i Arvidsjaur på kvällen 2015-10-10. 
Uppdrogs åt Jonas Svartlok att annars kalla till ett senare styrelsemöte. 
 
15 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:35. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Sekreterare    Ordförande 
 


