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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-06-05
Start:
Plats:
Närvarande:

19:20
Via telefon
Mikael Däckfors
Anders Johansson
Anders Svensson

1

Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 2017-03-21 godkändes.
2

Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar
Behandlades inte.

b) Medlemsavgifter
Behandlades inte.
3

Gemensamma föreskrifter m m

Behandlades inte.
4

Kontakter med departement och myndigheter

a) Remisser
Noterades att sådana saknades f n.
b) Ansökan om organisationsstöd från RAÄ
Anders Svensson meddelade att beslut om de ”traditionella” 80 000,- anlänt.
c) Kontakt med Transportstyrelsen
Anders Johansson påpekade att sådana kontakter behövs efter samtalet med departementen enligt punkt 4 g) nedan. Uppdrogs åt Sten Nordström att ta förnyad kontakt med Transportstyrelsen.
d) Brev till trafikutskottet
Ännu inget svar. Anders Johansson noterade att dessa frågor tagits upp med departementen – se punkt 4 g).
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.
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g) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet
Anders Johansson meddelade från mötet med departementen 2017-05-16 att de anser att fortbildning inte kräver
tillstånd och därför inte ska avgiftsbeläggas för tillsyn. Anders Svensson påpekade dels att Transportstyrelsen
själva verkade stödja detta i ett yttrande till Näringsdepartementet, dels att Jonas Svartlok anmält avvikande mening – det kanske är så att tillstånd krävs, men avgift inte ska tas ut? Noterades att det hursomhelst verkar vara
ett rörigt läge som behöver redas ut. Jämför punkt 4 c) om kontakt med Transportstyrelsen.
5

Utbildningsplaner och -organisation

Jämför punkt 12 b) nedan.
6

Eventuellt medlemskap

Anders Johansson informerade att Henrik Reuterdahl, Trafikverkets museer, kontaktat honom om deltagande i
JHRF/MRO ansvarsförsäkring inför museets (eventuella) byte av huvudmannaskap. I första hand ska de ta kontakt med Söderberg & Partners, men det kan i förlängningen leda till ansökan om medlemskap i JHRF.
7

MRO

a) Styrelse-styrelse-möte
Noterades att något sådant möte inte blivit av under våren och det således bör försökas att få till ett möte mellan
de båda styrelserna under hösten.
8

FEDECRAIL

a) Deltagande i konferensen i Antwerpen 2017-05-04—07
Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson deltog i denna. Anders Svensson meddelade att han i
varje fall påbörjat dokumentationen av konferensen – dokumentation av HOG-gruppens möte var klar. Nästa
konferens blir i Edinburgh i Skottland 2018-04-19—22.
b) Deltagande i HOG-möte i Edinburgh 2017-10-07
HOG-gruppen avser att hålla mellanmöte i Edinburgh 2017-10-07 och Anders Johansson, Jonas Svartlok och
Anders Svensson avser att delta i detta.
9

Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson meddelade att Riksdagen har beslutat snabbutreda stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv!
ThN har beslutat sända en skrivelse till Kulturdepartementet om att nätverket står till utredningens förfogande
med expertkunskap. Anders Johansson framhöll att det gäller att bevaka att det kan bli skydd mot hindrade
åtgärder – endera som dispenser från dessa eller att staten får stå för kostnaderna för dessa åtgärder.
10

ArbetSam

Intet nytt hade hänt sedan senast.
11

Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2017
Anders Svensson meddelade att det behövs uppföljning av ett antal uppdrag från årsmötet till styrelsen: Först
föreslogs en utbildning i faktainsamling och olycksutredning (utbildningsgruppen?). Anders Johansson och
Mikael Däckfors har i samband med revisioner från Transportstyrelsen upplevt att det finns behov av faktainsamlare.
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Anders Svensson meddelade att han dokumenterat vilka som ingår i gruppmejladresserna utbildning@jhrf.se och
sakerhet@jhrf.se – i den senare ingår dock ett antal adresser som han inte kunnat dokumentera vilken person
och/eller organisation de avser.
Anders Svensson meddelade att han skapat och sänt ut ett frågeformulär för att med uppgifter från medlemmarna
skapa listor över föreningarnas säkerhetsansvariga, utbildningsansvariga, trafikchefer, maskinchefer och banchefer, samla in verksamhetsberättelser och/eller uppgift om årsomsättning, antal tågkilometer och medlemstal. Han
fortsatte med att reaktionen på frågeformuläret var både bra och dålig – hälften av medlemmarna har svarat. De
uppgifter om kontaktpersonsmejladresser som saknats i medlemsmejlgruppen är tillagda och de säkerhetsansvariga som saknas i säkerhetsgruppmejladressen ovan avser han att lägga till. Anders Johansson föreslog att ringa
runt en kväll för att få in resterandes uppgifter och Anders Svensson fyllde på med att då ha frågeformuläret till
hands och fylla i enligt samtalet. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att genomföra detta.
Anders Svensson påpekade att till sist fanns det ett uppdrag att starta något slags forum (Whatsapp?). Mikael
Däckfors meddelade att han pratat med Stefan Blomstrand om att försöka använda det forum som redan finns på
hemsidan. Anders Svensson påpekade att detta då behöver marknadsföras bättre, t ex genom mejlutskick och information på möten. Man kan även mejla ut att något hänt – om trafiken blir låg – eller använda en del av Järnvägshistoriskt Forum, med ett eget ämne.
b) Höstmöte 2017
Anders Svensson påpekade att dialog behövs med MRO och TJF om gemensamt höstmöte inklusive seminarier i
Västervik 2017-10-21—22.
12

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Anders Svensson påpekade att nästa säkerhetsseminarium beslutats äga rum 2017-11-11—12 i Hallsberg. Under
sommaren kan detta behöva förberedas, t ex genom att kontakta Kim Bäckström om han kan vara seminarieledare.
b) Utbildningsseminarium
Anders Svensson påpekade att detta har beslutats samordnas med säkerhetsseminariet – detta kräver dock ändring av JHRF utbildningsorganisations regelverk.
c) Branschseminarium
Anders Svensson berättade att inom Almedalsgruppen fanns en idé om att arrangera ett seminarium om Trafikverkets museers uppgående i Statens Maritima museer och dess påverkan på det civila samhällets organisationer.
Tänkta seminariedeltagare var Robert Sjöö, Statens Maritima museers chef Leif Grundberg, riksantikvarien Lars
Amreus och Fredrik Linder från Kulturdepartementet. Leif Grundberg kunde dock inte och Robert Sjöö tyckte
inte tiden var mogen för ett sådant seminarium redan till sommaren och föreslog att i stället arrangera detta seminarium som ett av de tidigare branschseminarierna i höst. Detta skulle kunna arrangeras tillsammans med SJVM
och MRO samt eventuellt ThN. Det finns dock en del att fundera på: Ska de som kallas vara medlemmarna i
riksorganisationerna och/eller riksorganisationerna själva? En annan fråga är vilken lokal som ska användas –
SJVM i Gävle är stängt för renovering i höst. Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta Robert Sjöö om detta
seminarium.
d) Arbetsmiljöseminarium
Noterades att denna fråga är vilande f n.
e) Miljöseminarium
Anders Svensson meddelade att ett sådant äger rum i Västervik 2017-10-21—22 som en del av höstmötet. Dialog om detta med MRO och TJF behövs.
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13

Deltagande i möten, seminarier m m

Anders Svensson meddelade att det f n inte föreligger några inbjudningar att ta ställning till.
14

Hemsida och mejl

Intet nytt hade hänt sedan senast.
15

Övrigt

a) JHRF 40 år
Anders Svensson påpekade att själva jubileumsdagen äger rum 2017-11-12 och enligt tidigare beslut skulle kunna kombineras med någon aktivitet andra säkerhetsseminariedagen. Han har dokumenterat händelser under åren
fram till 2005 via verksamhetsberättelser. Uppdrogs åt Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson
att prata om möjliga jubileumsaktiviteter under vistelsen i Hesselby i början av juli.
b) Information
Anders Svensson påpekade att han under sitt jobb med att försöka dokumentera de 40 JHRF-åren noterat att det
fanns stora brister i JHRF-arkivet i Krylbo från senare år, särskilt från åren 2005–2010. Han uppmanade samtliga
i styrelsen att rota igenom sina samlingar av JHRF-materiel för att se vad som kunde finnas.
16

Nästa möte

Beslutades att försöka sikta på ett nytt möte i juli.
17

Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 20:10.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande
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