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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-10-16
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Närvarande:

20:10
Via telefon
Mikael Däckfors
Anders Johansson
Sten Nordström
Anders Svensson

1

Föregående protokoll

Protokollen från styrelsemötet 2017-09-18 godkändes.
2

Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar
Sten Nordström meddelade att skickat minnesanteckningar från ett möte hos Folksam 2017-10-10 som Anders
Jespersson fört. Den stora praktiska förändringen är förskjutning av förfallodag till 1 maj för synka ansvarsförsäkringen med BTOs försäkring. 2018 kommer det alltså först ett försäkringsbrev från Folksam på fyra månader,
sedan på ett år fr o m 2018-05-01. Anders Johansson tyckte att den förskjutna tidsperioden är bra eftersom det är
då föreningarnas att inkomster börjar kommer. Sten Nordström fortsatte med att det är tänkt att bli möjligt att
teckna en kaskoförsäkring på maximala antalet fordon i ett tåg i en klump i st f fordon för fordon. Om man nu
har fordon försäkrade var för sig för tillsammans t ex 3 MSEK kan man istället försäkra tåget för 0,7 MSEK för
enstaka skador. Man förlorar då vid total skada, men kanske vinna annars. Det blir också enklare – en slags
gruppförsäkring på inventarier. Folksam har dock inte kommit tillbaka om detta utan ska höra av sig om premie
senare. Annars verkar föreningarna var nöjda med såväl Folksam som att det nu är lägre avgift. Man tog också
upp om Folksam kan sponsra (resor till) säkerhetsseminariet, men de har inte svarat än.
b) Medlemsavgifter
Sten Nordström meddelade att han inte haft tid och Anders Svensson att man inte fått in uppgifter om omsättning
och trafik-km från samtliga medlemmar – Sten Nordström påpekade att Anders Jespersson har km-uppgifterna.
3

Gemensamma föreskrifter m m

Anders Johansson påpekade att dessa frågor och frågan om gemensam olycksutredare tas som en punkt på
höstmötet.
4

Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2017
Uppgifterna som vårmötet lämnade över till styrelsen behandlades inte, frånsett medlemsavgiftsunderlag – se
punkt 2 a).
b) Höstmöte 2017
Anders Svensson påpekade att inbjudan till höstmötet uppenbarligen tagits emot positivt och att hela 12 medlemmar var anmälda med tillsammans 18–19 personer (en är medföljande som bara kommer att var med på mat
m m).
c) Vår- och årsmöte 2018
Anders Svensson noterade att vilken helg – första eller andra i mars – får beslutas under höstmötet.
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JHRF 40 år

Anders Johansson meddelade att han skickat två förfrågningar om deltagande men inte svar, varför de troligen
inte kommer. Anders Svensson meddelade att han kontaktat två tidigt JHRF-aktiva utan att få definitivt svar –
han avser att stöta på dem. Anders Johansson föreslog att skicka ut en preliminär jubileumsinbjudan – uppdrogs
åt Anders Svensson att göra detta. Anders Svensson meddelade att han jobbat vidare med en jubileumspresentation på jubileet och plockat fram mer uppgifter från verksamhetsberättelser liksom medlemsstatistik från alla
åren – beroende på vad som kan åstadkommas av andra jubileumsaktiviteter kan det bli en längre dragning (och/)
eller en (kompletterande) Spårburen-artikel. Uppdrogs åt Anders Svensson och Anders Johansson att diskutera
jubileet färdigt senare i veckan.
6

Kontakter med departement och myndigheter

a) Remisser
Anders Svensson meddelade att remissvaret på föreskrift om Transportstyrelsens ändringar (förenklingar) av
järnvägens säkerhetsbestämmelser hade sänts in. Själva ändringarna samtyckte förbunden om men påpekade att
Transportstyrelsen missat att skicka remissen till JHRF, MRO och andra branschorganisationer.
b) Kontakt med Transportstyrelsen
Anders Johansson föreslog att ta en diskussion med dem under höstmötet.
c) Brev till trafikutskottet
Se punkt 6 f).
d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Intet nytt hade hänt sedan senast.
e) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete
Intet nytt hade hänt sedan senast.
f) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet
Anders Johansson berättade att han har sänt ett mer formellt brev till den nye infrastrukturministern Thomas
Eneroth.
7

Utbildningsplaner och -organisation

Anders Johansson meddelade att Stefan Blomstrand kliver av all aktivitet i förbundet och att JHRF behöver
hantera detta, bl a på höstmötet i helgen. Björn Fura har lite funderingar kring utbildning.
8

MRO

a) Styrelse-styrelse-möte
Anders Johansson meddelade att styrelserna ska försöka ha ett möte i samband med höstmötet i Västervik
2017-10-21—22, kanske på tåget lördag förmiddag.
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FEDECRAIL

a) Rapport från HOG-möte i Edinburgh 2017-10-07
Anders Johansson berättade att han och Jonas Svartlok var där (Anders Svensson fastnade i Puttgarden på väg
dit och fick åka hem igen…) och att det var rätt mycket prat om samarbetet med ERA. Den tunga punkten var
Roar Stenersens brev om ECM och han ska även ta upp detta med Transportstyrelsen 2017-10-21. I fordonsregistret ska det stå vem som är ansvarig för underhållet och hur ska detta hanteras för museifordon? I Norge talar
man bara om lok, personvagnar och godsvagnar. I själva EU-förordningen finns det speciella fordon, vilket borde vara en möjlighet för museitåg – denna kategori finns dock inte i Norge. Anders Svensson efterlyste en rapport från mötet (till Spårburen).
10

Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson meddelade att han avser delta på ThN höstmöte 2017-10-26 och hoppas att Jonas Svartlok ska
kunna ”vikariera” för honom på det samtidigt pågående FRI-mötet.
11

ArbetSam

Anders Svensson meddelade att ArbetSam (och/eller Arbetets museum) troligen inte deltar på höstmötet i
Västervik.
12

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium
Anders Svensson meddelade att inbjudan gått ut och att det redan är ett bra anmälningsläge – 12 personer. Uppdrogs åt Anders Johansson att meddela att seminariet blir av. Anders Johansson meddelade att Kim Bäckström
inte kan ställa upp som seminarieledare – uppdrogs åt Anders Svensson att kolla med Stefan Halldén om denne
kan ställa upp.
b) Utbildningsseminarium
Anders Svensson påpekade att detta har beslutats samordnas med säkerhetsseminariet – detta verkar inte kräva
ändring av JHRF utbildningsorganisations regelverk.
c) Branschseminarium
Beslutades att diskutera detta med MRO i samband med höstmötet.
d) Arbetsmiljöseminarium
Anders Johansson konstaterade att detta får skjutas på till våren.
e) Miljöseminarium
Anders Johansson noterade att det miljöseminarium som äger rum som en del av höstmötet i Västervik
2017-10-22 kanske har bidragit till det goda deltagandet.
13

Deltagande i möten, seminarier m m

a) Seminarium om säkerhetsstyrning m m
Anders Svensson meddelade att rubricerade äger rum i Örebro 2017-09-21 och är utan kostnad. Beslutades att
behandla deltagandet under höstmötet.
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b) Järnvägens säkerhetskonferens
Anders Svensson meddelade att denna äger rum i Örebro 2017-11-14 och kostar 2 200,- att delta i. Beslutades
att ta beslut om detta på höstmötet.
c) Hjulmarknaden
Anders Svensson meddelade att denna äger rum i Solna 2017-11-25 och kostar 700,- att ha plats (=bord) på. Han
har diskuterat detta med Per Englund som föreslog ett gemensamt deltagande JHRF/MRO 2018. Problemet är
bemanningen av platsen, eftersom flera är engagerade på andra platser. Anders Johansson föreslog att redan detta
år ha hänvisningsskylt på JInF plats om var JHRF-frågor kunde tas upp.
d) Järnvägsdagen
Anders Svensson meddelade att denna äger rum i Stockholm 2017-12-04 och kostar 1 500,- att delta i. Denna
handlar mest om dagens järnväg, men skulle ge tillfälle till nätverkande och att påpeka att även museitågen finns
på spåren. Beslutades att avvakta med detta.
14

Hemsida och mejl

Anders Johansson meddelade att han pratat med Stefan Blomstrand om att lägga över hemsideshanteringen så att
den kan skötas av flera m h a av någon programvara.
15

Övrigt

a) Information
Anders Svensson meddelade att han nyligen sänt ut ett nyhetsbrev för att framförallt informera/påminna om
höstmötet och säkerhetsseminariet. Ett nytt nummer av Spårburen ligger nästan klart och avses sändas ut innan
höstmötet för att bl a ytterligare en gång påminna om mötena.
16

Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte i samband med höstmötet 2017-10-21—22.
17

Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 20:50.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande
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