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1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-01-30 godkändes.
2

Ekonomi och försäkringar

a) Allmänt
Sten Nordström visade förslaget budget och konstaterade att denna innebär att förbundet bör ta ut en utbildningsavgift om det är möjligt. Om JHRF helt vill slippa tillsynsavgifterna måste förbundet säga ifrån sig utbildningstillståndet i veckan 2017-03-06—10. Anders Johansson påpekade att Rolf Ryrholm har pratat med TCC och
Jonas Svartlok pratat med Swedtrac om att utbilda under deras tillstånd, men något kommer det att kosta. Sten
Nordström påpekade att det finns ett erbjudande från AJF att betala halva avgiften. Anders Johansson påpekade
att med utbildningsavgift borde det bli en rimlig kostnad för föreningarna. Sten Nordström framhöll att inom
JHRFs utbildningstillstånd avses inte att grundutbilda förare och det bör då bli lindrigare enligt Transportstyrelsen. Anders Johansson framhöll att museitågslokförare på statens spåranläggningar ska vara yrkesförare.
Sten Nordström undrade hur MRO hanterade detta? Anders Svensson svarade att museibanorna inte lyder under
lokförardirekrivet. Anders Johansson framhöll att detta måste tas upp på medlemsmötet. Sten Nordström påpekade att JHRF borde kunna slippa utbildningsavgifter från 2018 – för de andra avgifterna finns det skrivningar från
departementet att museiorganisationer ska slippa dem, men inte för utbildningsavgifterna – man borde kunna få
till en sådan skrivning angående utbildning avseende museifordon. JHRF får jobba för detta. Anders Johansson
påpekade att brevet till Närings- och Kulturdepartementen om att förbundet önskar kontakt om detta gått iväg.
Sten Nordström påpekade att med hänvisning till detta brev borde det gå att kontakta departementen om möte.
Anders Johansson föreslog en utbildningsavgift att ta ut från medlemmarna om 1,-/km. Sten Nordström påpekade detta är något som årsmötet kan besluta om och det är ett rättvist sätt att ta ut kostnaden. Han fortsatte med att
JHRF kanske ska göra mer, t ex begära in uppgifter från föreningarna – tidigare har Marsh gjort allt sådant.
Micke Däckfors undrade om ansvarsförsäkringen ska betalas till JHRF? Sten Nordström svarade att den ska in
direkt till Folksam. Det är betalat in för 2016. Det har blivit lägre premier, men det stämmer inte mot hur premien betalas mot BTO, varför JHRF får fördela om den. Anders Johansson påpekade att det också ska stämma
för MRO – detta behöver tas upp med dem på det gemensamma mötet.
b) Medlemsavgifter
Anders Svensson undrade om JHRF fortsatt ska ta ut samma medlemsavgifter som tidigare? Sten Nordström
svarade att det skulle bli styrelsens förslag, kompletterat med en utbildningsavgift per km. Anders Svensson
påpekade att det tidigare förslaget var att använda en kilometeravgift även som medlemsavgift. Sten Nordström
påpekade att BTO har en omsättningsavgift, att det är bra att JHRF och MRO kommit in i detta system och att
man ha något liknande för medlemsavgiften. Det gäller att trycka på att medlemmarna ska skicka in 2016 års
bokslut. Anders Johansson förtydligade att 2016 års bokslut ska skickas in under2017 – man får annars inte vara
med i försäkringen 2018. Anders Svensson påpekade att verksamhetsberättelserna även ger annat bra statistikunderlag. Beslutades att föreslå årsmöte en utbildningsavgift om ca 0,80/km avseende trafiken beroende på vad
JHRF får från RAÄ m m – i övrigt lämnas medlemsavgiften oförändrad. Beslutades också fortsätta diskussionerna med TCC och Swedtrac men utan att avse komma till avslut med detta 2017. Anders Svensson framhöll att
det är bra om medlemsavgiftsfakturorna kan sändas ut tidigare för att tidigare få veta om någon medlem tänker
avstå medlemskap.
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Gemensamma föreskrifter m m

Anders Svensson noterade att det inte verkar hända så mycket med detta. Sten Nordström framhöll att det blir
mer intressant med införandet av utbildningsavgiften och att det behöver samordnas med SJVM.
4

Kontakter med departement och myndigheter

a) Remisser
Anders Svensson meddelade att det kommit tre remisser i en från Transportstyrelsen. Han har skrivit ett förslag
till remissvar och det ska vara inne senast 2017-04-07.
b) Ansökan om organisationsstöd från RAÄ
Anders Svensson meddelade att denna sänts in samt att beslut enligt föregående år kunde förväntas runt
2017-03-08 (ännu har inget beslut anlänt; sekr anm 2017-03-18).
c) Kontakt med Transportstyrelsen
Sten Nordström påpekade att detta med utbildningsavgifterna ska tas upp med Kultur- och Näringsdepartementen och dessutom gärna rätt så snart.
d) Brev till trafikutskottet
Anders Svensson meddelade att Trafikutskottet har tagit upp ERTMS på nytt, men han vet inte på vilket sätt.
e) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Intet nytt hade hänt sedan senast.
f) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete
Intet nytt hade hänt sedan senast.
g) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet
Se punkterna 2 a) och 4 c) ovan.
5

Utbildningsplaner och -organisation

Grundutbildning m m diskuterades. Föreslogs att ta upp detta med Björn Fura och Hanne Reiler.
6

MRO

a) Styrelse-styrelse-möte
Anders Svensson undrade om det kanske skulle gå att genomföra före lunch samma dag (så blev det tyvärr inte –
det får bli nya försök senare under våren; sekr anm 2017-03-18).
7

FEDECRAIL

a) Deltagande i konferensen i Antwerpen 2017-05-04—07
Anders Svensson meddelade att anmälan är insänd och det kommit reaktion från John Fuller som inneburit byte
av hotell (till samma pris) och ett antal kostnadsreduceringar, bl a p g a Jonas Svartloks FEDECRAIL-funktionärsskap.
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Transporthistoriskt Nätverk

Anders Johansson meddelade att den senaste tiden har det varit mycket agerande kring (den nu överlämnade)
Kulturarvspropositionen (Prop 2016/17:116) och att han framfört åsikten att staten ekonomiskt ska stå för de
krav de ställer. Anders Svensson påpekade att detta kan bli något som JHRF får driva separat.
9

ArbetSam

Anders Svensson meddelade att de (och Arbetets museum) deltar i JHRF/MRO gemensamma medlemsmöte.
10

Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2017
Anders Svensson meddelade att det blivit 14 medlemmar som anmält deltagande och att alla dokument inför
årsmötet nu finns. Sten Nordström påpekade att valberedningen ska ta fram förslag på mötesordförande (det
hade de inte, med det blev Arbetets museums Helena Törnqvist; sekr anm 2017-03-18).
b) Höstmöte 2017
Anders Svensson påpekade att det behövs dialog med MRO och TJF om höstmöte inklusive seminarier i
Västervik, vilket troligen äger rum tidigt i oktober (det blir 2017-10-21—22; sekr anm 2017-03-18). Anders
Johansson påpekade att det på miljöseminariet vore intressant att få höra om erfarenheter av miljödieseln
Ecopar.
11

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Detta är tidigare beslutat att äga rum 2017-11-11—12 i Hallsberg.
b) Utbildningsseminarium
Framhölls att målsättningen fortfarande är att samordna detta med säkerhetsseminariet enligt punkt 11 a) ovan.
c) Teknikseminarium
Beslutades att ligga lågt med denna fråga t v.
d) Arbetsmiljöseminarium
Beslutades att ligga lågt med denna fråga t v.
e) Miljöseminarium
Se punkt 10 b) ovan.
f) Kurs i faktainsamling
Anders Johansson föreslog en kurs i faktainsamling och olycksutredning – vem utreder en sådan? Sten Nordström svarade att det ligger under utbildningsgruppen. Denna kan göra andra utbildningar än de som ska hanteras
enligt lokförardirektivet och detta ligger inte i utbildningstillståndet. Anders Johansson påpekade att tunga bitar i
detta är kontakter med myndigheter och Räddningstjänsten. Sten Nordström påpekade att det pratades om att
samordna detta på säkerhetsseminariet.
12

Deltagande i möten, seminarier m m

Inget känt f n.
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Hemsida och mejl

Anders Johansson berättade att hemsidan dock uppdaterats nu. Han har skickat meddelande till en del spamare
för att om möjligt få stopp på detta.
14

Övrigt

a) JHRF 40 år
Sten Nordström föreslog att anordna någon liten festlighet 2017-11-12 (själva jubileumsdagen). Anders
Johansson föreslog att köra säkerhets- och utbildningsseminariet från fredag kväll.
b) Information
Inget särskilt att meddela under denna punkt.
15

Nästa möte

Inget nytt möte beslutades.
16

Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 11:00.

Vid protokollet
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