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Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-02-07 
 
Start:  20:05 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Mikael Däckfors 

Anders Johansson 
Sten Nordström (t o m punkt 6 d), 7 b), 9) 
Anders Svensson 
Henrik Grimlander (suppleant ersättande ledamot) 
Jonas Svartlok (suppleant; t o m punkt 6 d), 7 b), 9) 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollen från styrelsemötena 2017-10-16 och 2017-11-12 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Sten Nordström meddelade att det inte hänt något speciellt sedan sist. (SoP har i dagarna sänt ut frågeformulär, 
försäkringsinformation m m; sekr anm 2018-02-14.) 
 
b) Bokslut 
 
Anders Svensson noterade från det preliminära bokslutet att JHRF inte klarar Transportstyrelsens avgifter. Sten 
Nordström fyllde på att de klarats ett tag, men inte längre. Jonas Svartlok påpekade att utbildningstillståndet 
dessutom inte verkar användas. Sten Nordström påpekade att för att klara detta bokslut får man ta från fonderade 
medel för utbildning och säkerhet så att det blir ett nollresultat. Anders Johansson såg behov av att inför året kol-
la på budget. Sten Nordström påpekade att några högre medlemsavgifter har fallit bort och blivit mycket lägre 
p g a utebliven trafikverksamhet – detta är en farlig trend. 
 
c) Ekonomi övrigt 
 
Anders Svensson såg behov av att även detta år samla in verksamhetsberättelser och/eller uppgift om årsomsätt-
ning, trafikkm, medlemstal m m. Sten Nordström påpekade att JHRF måste vara tuffare att kräva in svaren. 
Anders Johansson föreslog att de som inte rapporterar drabbas av den högsta medlemsavgiften. Uppdrogs åt 
Anders Svensson att sända ut frågeformulär som föregående år. 
 
3 Gemensamma föreskrifter m m 
 
Anders Svensson påpekade att föregående styrelsemöte efter diskussionerna om gemensam olycksutredare på sä-
kerhetsseminariet beslutat att teckna avtal med Solberga station. Anders Johnasson noterade att beslutet saknade 
handläggare – uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta Solberga station om olycksutredaravtal. 
 
4 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Vår- och årsmöte 2018 
 
Anders Svensson att detta beslutats att äga rum i Köping 2018-03-10—11 – han har ett förslag till kallelse. Detta 
behöver stämmas av med KUJmf och MRO – det är angeläget att få ut kallelsen. Uppdrogs åt Anders Svensson 
att ta nödvändiga kontakter och få ut kallelsen snarast (kontakter tagna och kallelsen sändes ut 2018-02-12; sekr 
anm 2018-02-14). Anders Svensson påpekade att även övriga dokument inför årsmötet behöver bli klara: verk-
samhets- och revisionsberättelser, valberedningsförslag m m. 
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b) Höstmöte 2018 
 
Anders Svensson meddelade att MRO planerar höst- och årsmöte i Alingsås någon gång i oktober och undrade 
om det är ett bra förslag även för JHRF? Beslutades att arbeta på att arrangera även höstmötet (delvis) gemen-
samt med MRO. 
 
5 Uppdrag till styrelsen 
 
a) Listor över föreningarnas säkerhetsansvariga m m 
 
Anders Svensson påpekade föregående år hade underlag till listor över dessa och utbildningsansvariga, trafikche-
fer, maskinchefer och banchefer begärts in av föreningarna – är det aktuellt med en förnyad förfrågan? Anders 
Johansson undrade vilka som inte svarade? Anders Svensson svarade att det var flera… Uppdrogs åt Anders 
Svensson att göra förnyade försök detta år att få in dessa uppgifter. 
 
6 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Ansökan om RAÄ-bidrag 
 
Anders Svensson meddelade att denna sänts in och att kvittensmejl erhållits som meddelade att ansökan tagits 
emot och att handläggare tilldelats. 
 
b) Remisser 
 
Anders Johansson påpekade att Transportstyrelsen uppmärksammat JHRF på en besvärlig fråga, ERAs förslag 
till utvidgad ECM-förordning omfattande alla fordon – alla som har järnvägsfordon ska anmäla certifierad un-
derhållare. Norge är först ute och nu har Transportstyrelsen flaggat för att genomföra samma sak i Sverige. ERA 
har dock sagt att så var inte är tanken, utan att det ska handla om fordon som passerar landsgränser. Uppdrogs åt 
Sten Nordström att ta upp detta med Transportstyrelsen vid sitt kommande besök hos dem. Jonas Svartlok med-
delade att Andres Wedzinga har mejlat om att han håller på med detta (det har kommit mejl från FEDECRAIL 
med förslag till en svarsskrivelse till ERA; sekr anm 2018-02-14). 
 
Anders Svensson meddelade att Besöksnäringsutredningens betänkande (SOU 2017:95) har kommit och remis-
svar ska vara inne i början av april – han jobbar med förslag till ett sådant. 
 
c) Kontakt med Transportstyrelsen 
 
Sten Nordström meddelade att det varit kontakter om avgifter vid ett möte 2017-11-20, se tidigare utsänt mejl. 
Det ska bli ett nytt möte enligt punkt 7 b) nedan. 
 
d) JVM trafikverksamhet visavi föreningarnas 
 
Anders Johansson meddelade att han fått underhandsrapporter om att de bedriver trafik mitt framför föreningar-
na, t ex en Rättviksresa till Classic Car vid samma tillfälle som ENJ och en Inlandsbaneresa när SMoK kör. De 
har dock uppdragsverksamhet. Sten Nordström höll med om att detta inte är syftet med JVM verksamhet och att 
JHRF bör ta upp detta tillsammans med föreningarna. Jonas Svartlok undrade vad förbundet ville göra? Anders 
Johansson svarade att han önskade ha ett samtal med Robert Sjöö och Henrik Reuterdahl om vad de håller på 
med. Sten Nordström fyllde på med och vad de får pengarna ifrån. Uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta 
med JVM. Han föreslog också att ta upp detta på medlemsmötet. 
 
e) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
f) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Anders Svensson meddelade att han missat anmäla Magnus Lindman som JHRF representant i detta men skulle 
göra det omgående (verkställt; sekr anm 2018-02-16). 
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g) Frågor att ta upp med Närings- och Kulturdepartementen 
 
Anders Johansson föreslog att avvakta kontakterna med Transportstyrelsen. 
 
7 Utbildningsplaner och -organisation 
 
a) Ny sammankallande i utbildningsorganisationen 
 
Uppdrogs åt Anders Johansson att sända ett mejl till Kim Bäckström, Björn Fura och Rolf Ryrholm. 
 
b) Förnyelse av utbildningstillståndet m m 
 
Anders Johansson meddelade att förnyat utbildningstillstånd kräver insändande av ny ansökan senast 2018-02-24 
– det nuvarande gäller 2018 ut och det blir avgift för förnyelse av tillståndet. Sten Nordström påpekade att resul-
tatet för 2017 är 80 000,- back och därför är fortsatt tillstånd inte aktuellt. JHRF/föreningarna bör endast ägna sig 
åt utbildning endast för fordonstyper som inte kräver tillstånd. Jonas Svartlok framhöll att tillstånd ändå krävs 
för att (typ)utbilda förare som har förarbevis. Anders Johansson såg att köpa tjänst i varje enskilt fall som alter-
nativ. Anders Svensson påpekade att utbildning har diskuterats med Solberga station – har de tillstånd? Jonas 
Svartlok svarade att det har de inte. Sten Nordström påpekade att när det gäller utbildning på museifordon skulle 
frågan kunna hanteras, inte om det handlar om grundutbildning, endast typutbildning på museifordon. Anders 
Johansson hade inte fått den uppfattningen när han pratat med Maria Norin på Transportstyrelsen. 
 
Jonas Svartlok påpekade att man kan ta en extra medlemsavgift för detta. Anders Svensson påpekade att årsmö-
tet 2017 tog beslut om detta, men styrelsen beslutade sedan att avstå från detta uttag för att förhoppningen var att 
snart slippa tillsynsavgifterna… Micke Däckfors undrade hur behovet ser ut bland föreningar? Jonas Svartlok 
svarade att först nu börjar det lossna. Anders Johansson svarade att OJF och SMoK använt JHRF tillstånd. Jonas 
Svartlok undrade hur många föreningar det finns med trafik? Anders Svensson svarade att det är ca 20 st, om än 
inte alla med egna trafiktillstånd. Jonas Svartlok konstaterade att det då blir (i snitt) ca 4 000,- per förening. 
Micke Däckfors att för FSVJ skulle det vara värt det. Anders Svensson påpekade att den enligt ovan beslutade 
utbildningsavgiften var 0,80 per km, men det var svårt att få in underlag. Jonas Svartlok såg tre alternativ: ta be-
talt, låta bli allt som har med förarutbildning eller köpa utbildning av något företag som har tillstånd. Anders 
Johansson såg det sistnämnda som det enda alternativet. Anders Svensson undrade om det då skulle vara egna 
utbildningar inom företagets ram? Jonas Svartlok svarade att det var enda alternativet. Problemet är att förening-
arna inte efterfrågat utbildningar. Anders Johansson föreslog att meddela Transportstyrelsen att JHRF omedel-
bart kliver av utbildningstillståndet. Anders Svensson undrade vad som händer om det blir avgifter ändå? Upp-
drogs åt Sten Nordström att ta kontakt med Transportstyrelsen veckan 2018-02-12—16 och då kolla detta.  
 
8 MRO 
 
a) Styrelse-styrelse-möte 
 
Anders Johansson föreslog att ta upp detta med MRO vid vårmötet i Köping. 
 
Anders Johansson påpekade att yrkesaktiva förare har läkarkontroll via sin arbetsgivare. Han har pratat med 
Transportstyrelsen om att andra och alla på MRO-sidan måste ordna detta själva och det är en kostnad för detta – 
det är dessutom problem med var de få godkända läkarna finns. Henrik Grimlander påpekade att SkJ kör detta 
via Previa i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Anders Johansson berättade om en förare i TJF som fått kliva 
av p g a licenskostnader för den läkare han anlitade. Henrik Grimlander påpekade att läkarkostnader är något bil-
ligare för icke-lokförare. Egentligen borde man försöka knyta upp två–tre läkare genom JHRF/MRO tillsammans 
för en rimlig kostnad. Man kan ta upp på detta på ett gem styrelse—styrelse-möte. Uppdrogs åt Anders 
Johansson att informera Sten Nordström om detta inför dennes Transportstyrelsebesök. 
 
9 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i Fedecrails konferens i Edinburgh 2018-04-19—22 
 
Uppdrogs åt Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson att representera JHRF på rubricerade kon-
ferens och beslutades att JHRF står för Jonas Svarloks konferenskostnader. 
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b) Nominering av kandidat till Fedecrails styrelse 
 
Jonas Svartlok har tillfrågats om att ersätta Sten Erson-Wester i Fedecrails styrelse. Beslutades att nominera ho-
nom och uppdrogs åt Anders Svensson att meddela Fedecrail att JHRF nominerar Jonas Svartlok (Jaap Nieweg 
meddelad; sekr anm 2018-02-16). 
 
10 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att han avser delta på ThN vårmöte i Stockholm 2018-03-27. I övrigt pågår det 
fortsatt arbete kring den stärkta bevaranderätten för rörligt kulturarv och den senaste aktiviteten är en skrivelse 
till RAÄ som har fått ett regeringsuppdrag att utreda detta. 
 
11 ArbetSam 
 
Uppdrogs åt Anders Svensson att representera JHRF vid ArbetSam årsmöte och museidagar i Norrköping 
2018-04-13—14. 
 
12 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhets- och utbildningsseminarium 
 
Anders Svensson påpekade att nästa sådant äger rum 2018-11-10—11 i Hallsberg – detta är redan beslutat. 
Anders Johansson framhöll att för att få var med i den gemensamma självrisk-reduceringen i försäkringen ska 
man vara med på JHRF eller MRO säkerhetsseminarium. Beslutades att ta upp detta på medlemsmötet. 
 
b) Utbildning i faktainsamling och olycksutredning 
 
Behandlades inte. 
 
c) Branschseminarium 
 
Behandlades inte. 
 
d) Utbildning växlingsförare huvudspår 
 
Ett erbjudande från Solberga Station finns och ett önskemål från FSVJ – se punkt 7 b) ovan. 
 
13 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Hjulmarknaden 
 
Anders Svensson meddelade att denna äger rum i Solna 2018-11-24 – deltagande har tidigare diskuterats. Anders 
Johansson föreslog att ta detta upp på det gemmensamma styrelse-styrelse-mötet. Anders Svensson påpekade att 
JHRF och MRO bör arbeta med förberedelser inför detta deltagande. 
 
b) Almedalen 
 
Anders Johansson informerade om att ingen vagn, inga seminarier men ett lok planeras. 
 
14 Hemsida och mejl 
 
Uppdrogs åt Anders Johansson att pratat med Stefan Blomstrand om att ta över hemsideshanteringen. Föreslogs 
att Anders Johansson och Anders Svensson träffas vid något tillfälle i Alvesta för att gå igenom hemsidesöverta-
gandet. 
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15 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson meddelade att ett nytt nummer av Spårburen planeras. 
 
16 Nästa möte 
 
Beslutades att hålla nästa möte per telefon 2018-02-19 kl 20. 
 
17 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:35. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 


