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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-06-27 
 
Start:  21:05 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Stefan Blomstrand 
 Micke Däckfors 

Anders Johansson 
Sten Nordström 
Anders Svensson 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2016-05-22 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Byte av försäkringsmäklare diskuterades. Den gemensamma bedömningen var att Söderberg & Partner är bättre 
lämpad för vår verksamhet. Beslutades att söka ny försäkringsavtalspartner i form av Söderberg & Partner och 
säga upp avtalet med Marsh. 
 
3 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Remisser 
 
Anders Johansson hade läst förslagen till remissvar på de båda utredningarna Palett för ett stärkt civilsamhälle 
och Regler för egenskydd i TTJ och tyckte att dessa var klara att skicka in. Remissvaren godkändes. Anders 
Svensson påpekade att de också behöver godkännas av MRO. Anders Johansson föreslog att ta upp detta under 
Almedalsveckan i Hesselby/Visby. 
 
4 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Stefan Blomstrand berättade att det nu finns en ansökan att genomföra en utbildning där utbildare m m ska god-
kännas av JHRFs utbildningsorganisation och underlag ska skickas till Sten Nordström för debitering av utbild-
ningsavgift. 
 
5 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i HOG-möte i september 
 
Anders Johansson meddelade att nästa HOG-möte kommer att äga rum i Stockholm 2016-09-15 – deltagande i 
detta tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
6 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmöte 2016 
 
Anders Svensson påpekade att föregående styrelsemöte beslutat om höstmöte 2016-10-15—16 i Falköping. 
Stefan Blomstrand undrade om någon pratat med SMoK i Falköping? Anders Johansson svarade att klubbloka-
len finns kvar att ha möte i. Stefan Blomstrand undrade om det fanns någon aktivitet att komplettera mötet med? 
Anders Johansson påpekade att man kan besöka BS Mekaniska. Uppdrogs åt Anders Svensson att skriva ett 
kallelseförslag. 
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7 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Almedalen 
 
Anders Johansson meddelade att ett nytt avgiftsförslag från Transportstyrelsen är aviserat till 2016-06-28 och att 
detta är viktigt för JHRF att bevaka med tanke på utbildningsavgifterna. Detta behöver tas upp med Transport-
styrelsens GD under Almedalsveckan. Några föreningar har haft besök av Transportstyrelsen och det de påpekar 
verkar rätt så vettigt. 
 
Stefan Blomstrand påpekade att kostnader för lokarförarbevis tas ut med 300,-, vilket kan drabba enskilda som är 
pensionerade och bara kör museitåg. Detta kan tas upp i samband med svaret om Transportstyrelsens avgifter. 
Uppdrogs åt Anders Svensson att tillfråga föreningarna om de har sådana förare. 
 
8 Hemsida och mejl 
 
Anders Johansson meddelade att det inkommit förslag om en anslagstavla för fordonsköp och -försäljningar i ett 
brev från medlemmen NÅK. Stefan Blomstrand påpekade att anledning till att även denna funktion lades i foru-
met var för att den intresserade då kan göra jobbet själv. Anders Svensson påpekade att man borde rekommende-
ra att använda Järnvägshistoriskt Forum för sådana frågor – specialiserade fora brukar få alldeles för lite trafik 
så det blir inga svar. Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att formulera ett svar på frågan från NÅK och åt Anders 
Johansson att kontakta Rolf Sten om en ny kategori i Järnvägshistoriskt Forum. 
 
9 Övrigt 
 
a) Stöd till MBV 
 
Anders Johansson meddelade att han hade en fundering om ett upprop till medlemmarna om de har något/några 
fordon låna, sälja eller skänka till MBV. Stefan Blomstrand undrade vad som har brunnit upp? Anders Johansson 
svarade att det är trafiktåget (stålvagnar), några trävagnar, tre lokomotorer, motordressiner samt reservdelar. 
Uppdrogs åt Anders Johansson att formulera ett upprop att publicera i mejl och på Järnvägshistoriskt Forum. 
(MBV har gjort ett eget upprop på både Järnvägshistoriskt Forum och Postvagnen; sekr anm 2016-06-28.) 
 
b) GSM-R 
 
Micke Däckfors hade hört att tiden för bidrag förlängts? Anders Svensson svarade att det enligt kontakter han 
haft med Trafikverkets handläggare Jonas Lindh ska det vara på gång och förutom helt nya fordon även omfatta 
fordon som övertagits eller inte tidigare varit i drift – det handlar dock om halva bidragsbeloppet. Anders 
Johansson berättade att Storbritannien har strulat så mycket med transportfakturor att det blivit högre belopp… 
 
c) Information 
 
Anders Svensson berättade att de relativt snart blir en ny Spårburen. Anders Johansson föreslog att publicera 
uppropet om stöd till MBV som en Styrelsen informerar. Stefan Blomstrand föreslog att datum och plats för 
kommande möten och seminarier regelbundet publiceras först i Spårburen – före Från styrelsen – detta 
godkändes. 
 
10 Nästa möte 
 
Anders Johansson föreslog möte 2016-08-08. Beslutades om ett telefonmöte 2016-08-08 kl 21. 
 
11 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:45. 
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Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 


