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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-11-12 
 
Start:  15:30 
Plats: Konferenslokal Stinsen, Hotell Stinsen, Hallsberg 
Närvarande:  Anders Johansson 

Sten Nordström 
Anders Svensson 

 
1 Olycksutredare 
 
Beslutades att kolla med Michael Carlsson, Solberga station, om det går att teckna avtal med hans företag om att 
ställa upp med olycksutredare men att även kontakta andra för att täcka behovet. Beslutades också att kontrolle-
ra med BTO hur deras (övriga) medlemmar har löst detta. Uppdrogs åt Anders Johansson att handlägga dessa 
kontakter. 
 
2 Faktainsamlare 
 
Beslutades att arrangera en kort kurs – på en dag – för medlemmarnas faktainsamlare. Noterades att det finns 
mycket yrkesfolk i föreningslivet med kunskaper i ämnet. 
 
3 Utbildningsplaner på hemsidan 
 
Anders Johansson framhöll behovet av att få inloggningsuppgifter till hemsidan och skaffa resurser, bl a 
programvaror, för att kunna hantera denna och t ex kunna publicera utbildningsplaner på hemsidan. 
 
4 TTJ-bevakning för JHRF 
 
Beslutades att anmäla Magnus Lindman till BTO/TRV för att ingå i den grupp som hanterar förändringar i TTJ. 
Noterades också att det finns ett behov av att vid tillfälle träffa BTOs (nye) VD. 
 
5 Möte med Transportstyrelsen 2017-11-20 
 
Uppdrogs åt Sten Nordström att då ta upp utbildningsfrågorna med dem. Beslutades att ta ut medlemsavgifter 
enligt tidigare regler (under 1 000 km 1 500,-, 1 000—5 000 km 4 500,-, över 5 000 km 8 000,-, ej trafik 700,- 
och MRO-medlem 700,- – detta beslutades även av årsmötet) samt att avstå från att ta ut den beslutade utbild-
ningsavgiften (0,80 per trafikkm). 
 
6 Hantering av närvaro på säkerhetsseminariet 
 
Anders Svensson meddelade att BJs, DVVJ, LJM och GBBJ ej varit representerade på säkerhetsseminariet av de 
medlemmar som bedriver trafik och inte samtidigt är MRO-medlemmar. DVVJ hade dock varit i kontakt med 
honom och meddelat att de försökt men inte lyckats få tag i någon som kunde representera organisationen. Be-
slutades att förelägga årsmötet ett förslag att dessa medlemmar föreningar utesluts från deltagande i självriskeli-
mineringsförsäkringen. 
 
7 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 15:50. 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 


