STYRELSEPROTOKOLL

2018-09-14

Nr 5/2018

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-09-10
Start:
Plats:
Närvarande:

20:00
Via telefon
Mikael Däckfors
Henrik Grimlander
Anders Johansson
Sten Nordström
Anders Svensson
Jan Långström (suppleant)

1

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2018-04-16 godkändes.
2

Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar
Sten Nordström meddelade att det var lugnt på detta område och han undrade om det fanns några synpunkter på
agerandet? Mikael Däckfors undrade när det skulle komma en avstämning avseende föregående år? Sten Nordström svarade att den kommer nog – de är inte riktigt lika punktliga. Anders Svensson fyllde på med att han frågat om uppgifter över körda kilometer m m och då fått prognos för 2018 från Söderber&Partner men inte utfall
för 2017.
b) Ekonomi övrigt
Sten Nordström meddelade att ekonomin flyter på och RAÄ-pengarna gör att det fungerar bra. Han ska skicka ut
medlemsavgiftsfakturorna inom kort och avser att senare gå över årsomsättningar som bas för medlemsavgiftsuttaget. Henrik Grimlander undrade om budget? Sten Nordström svarade att den i stort sett är som föregående års
utfall – förbundet har en rätt så begränsad ekonomi. Henrik Grimlander undrade om medlemsavgifterna kan ge
mer om de baseras på omsättning? Sten Nordström svarade att det mer handlar om att få till ett mer rättvist avgiftsuttag. Anders Svensson fyllde på med att hur mycket man får in i medlemsavgifter beror på vad beräkningen
grundas på. Henrik Grimlander ansåg att man ska utgår från vad man har för kostnader. Sten Nordström påpekade att det också handlar om vad medlemmarna kan bära. Henrik Grimlander föreslog att beräkna så att medlemsavgiften blir rättvis, men också titta på kostnader och att få något över varje år. Anders Svensson påpekade att de
senaste året har resultat snarast backat något. Flera framhöll att detta inte är bra. Anders Johansson föreslog att
besluta om att gå över till omsättningsbaserad medlemsavgift. Henrik Grimlander undrade när underlag till detta
är klart? Anders Johansson svarade att det ska vara klart till årsmötet. Därför har det inte lagts krut på att återstarta utbildningsverksamheten – den har kostat mycket men inte gett något.
3

Gemensamma föreskrifter m m

Intet nytt hade hänt sedan senast.
4

Medlemsmöten o dyl

a) Höstmöte 2018
Anders Johansson berättade att det – efter diverse turer – äger rum i Alvesta 2018-10-13—14, att man använder
SMoKs lokal på lördagen och lokal på Hotell Rådmannen söndag samt att aktiviteterna pågår lunch till lunch.
Själva höstmötet äger rum på lördag och på söndag blir det ett temamöte om utbildningsfrågor. Jan Långström
påpekade att MBV har en del behov av utbildningar och det finns en del att klara ut där. Han gör presentationer
inför temamötet. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att utforma färdigt inbjudan baserat på
ovanstående upplägg (inbjudan utsänd; sekr anm 2018-09-14). Uppdrogs åt Anders Johansson att boka upp ett
antal enkelrum och luncher denna lördag och söndag.
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Uppdrag till styrelsen

a) Listor över föreningarnas säkerhetsansvariga m m
Anders Svensson meddelade att det kommit in lite ytterligare information om säkerhetsansvariga, utbildningsansvariga, trafikchefer, maskinchefer och banchefer som ett resultat av förnyad förfrågan, men det saknas fortfarande uppgifter från en del medlemmar.
6

Kontakter med departement och myndigheter

a) Ansökan om RAÄ-bidrag
Anders Svensson meddelade att det ”sedvanliga” bidraget om 80 000,- erhållits.
b) Remisser
Anders Johansson meddelade att ett remissvar sänts till Trafikverket enligt Magnus Lindmans önskemål – detta
handlade om ändringar i Linjeboken del B.
Anders Svensson meddelade att ett remissvar – i sista minuten – sänts till Kulturdepartementet avseende betänkandet Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13) tillsammans med MRO.
Anders Svensson meddelade att ett remissvar fanns utarbetet och utsänt avseende Transportstyrelsens avgifter
2019. JHRF och MRO hade inte fått detta på remiss då Transportstyrelsen inte tyckte det var nödvändigt eftersom inga ändringar avses ske i avgifterna på järnvägsområdet, men förbunden anser att sådana borde göras.
Remissvaret är mycket likt föregående års och han uppmanade styrelsen att tycka till snabbt om detta.
Anders Svensson berättade att det under dagen (2018-09-10) kommit en ny remiss från Transportstyrelsen med
sju föreskrifter p g a det fjärde järnvägspaketet. Han ska sätta sig in i dem och återkomma – MRO har redan börjat titta på dem och sett en del potentiella problem för museitågen.
c) Kontakt med Transportstyrelsen
Se punkt 7 a) nedan – inga sådana förekommer f n.
d) JVM trafikverksamhet visavi föreningarnas
Behandlades ej.
e) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet
Intet nytt hade hänt sedan senast.
f) Kontakt med Arbetsmiljöverket
Anders Johansson meddelade att det kommit nya (förslag till) föreskrifter som bl a kräver certifiering av (bl a)
eldare (AFS 2017:3) och förbunden måste ta kontakt med dem. Henrik Grimlander meddelade att detta håller
MRO på att reda ut, t ex om bl a vem som kan certifiera. Anders Johansson såg behov av att göra detta tillsammans med ThN eftersom även ångbåtar och stationära ångpannor berörs. Henrik Grimlander berättade att enligt
kontakt med firmor för certifiering så finns det ingen kompetens på detta. Jan Långström undrade om man alltså
inte har någon kunskap om ånglok? Henrik Grimlander svarade att så är det och det utreds inom MRO. Anders
Johansson påpekade att man behöver kolla vilka som är berörda och att frågan behöver kollas upp inför höstmötet.
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g) Frågor att ta upp med Närings- och Kulturdepartementen
Anders Svensson påpekade att det först gäller att vänta på att röken och dammet lagt sig efter valet och en (måhända) utdragen regeringsbildning… Jan Långström framhöll att det framförallt gäller ERTMS-frågan. Anders
Johansson påpekade att detta även kommer att avhandlas på FEDECRAIL höstmöte och man måste agera vidare
i den frågan – Trafikverkets utredning pekade i fel riktning. Anders Svensson påpekade att denna utredning –
som annars var bra – i första hand fokuserade på ECM. Anders Johansson föreslog ett nytt möte med departementen med Jan Långström närvarande.
7

Utbildningsplaner och -organisation

a) Förnyelse av utbildningstillståndet m m
Anders Svensson undrade vad som hände kring redan uttagna avgifter? Sten Nordström svarade att det kom tillbaka 64 000,-. Anders Johansson påpekade att på höstmötet och säkerhetsseminariet behöver utbildningsfrågan
tas upp och det måste vara fler som hjälpa till. Sten Nordström påpekade att utbildningsverksamhet eventuellt
kommer att ingå i kommande tillstånd (licens och säkerhetsintyg). Anders Svensson påpekade att även om medlemmarna då kan utbilda själva så kan förbundet ha en samordnande roll. Sten Nordström påpekade att denna
kan handla om att ta fram utbildningsmaterial och Anders Johansson påpekade att det finns stommar att jobba vidare på.
b) Ny sammankallande i utbildningsorganisationen
Anders Svensson påpekade att avsaknad av en sådan gör att utbildningsfrågorna faller mellan stolarna. Jan Långström undrade om det finns någon slags utbildningsgrupp? Anders Svensson och Anders Johansson svarade att
det finns en grupp bestående av Björn Fura, Kim Bäckström och Rolf Ryrholm. Anders Johansson påpekade att
Björn Fura nu trappar ner och går i pension i närtid – han frågar denne om fortsatt medhjälp. Anders Johansson
föreslog att man fortsätter den diskussionen på höstmötet.
8

MRO

a) MRO höstmöte
Detta äger rum i Alingsås 2018-09-29—30 och det uppdrogs åt Anders Svensson att delta i detta möte för JHRF.
b) Styrelse-styrelse-möte
Anders Svensson påpekade att avsikten har varit att hålla sådana möten en gång per halvår, men styrelserna har
inte lyckats med detta. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att kontakta Per Englund om detta.
9

FEDECRAIL

a) Deltagande i Fedecrails höstmöte i Bascharage, Luxemburg, 2018-10-05—06
Anders Johansson berättade att Fedecrail har kallat till detta, men olyckligtvis är HOG-möteskallelse sen. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att delta på dessa möten, men Anders Johansson kan endast
delta på lördag, Anders Svensson båda dagarna. Anders Johansson påpekade att lördagens möte mycket handlar
om Fedecrails fortsatt EU-jobb m m.
10

Transporthistoriskt Nätverk

a) Möte med RAÄ
Anders Svensson meddelade att detta möte, som handlar om utredningen om stärkt lagskydd för det rörliga
kulturarvet, äger rum i Stockholm 2018-09-27. Uppdrogs åt honom att delta i detta möte.
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b) ThN höstmöte m m
Anders Svensson meddelade att detta möte äger rum 2018-10-25 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Uppdrogs åt honom att delta i detta möte.
Anders Johansson framhöll att det eventuellt bör bli en begränsad närvaro i Almedalen nästa år. Sten Nordström
påpekade att det var ganska höga kostnader för att delta i Almedalen och undrade om detta är nödvändigt?
Anders Johansson svarade att saknar man tunga frågor räcker det med närvaro, inte aktiviteter (och egen plats).
Anders Svensson höll inte med om att en Almedalsplats var onödig och såg ett behov att ett JHRF/MRO Almedalsmöte i närtid. Anders Johansson höll med om att upplägget med ångloket Loke drog publik, men kanske fel
sådan. Han tyckte det räckte med närvaro i Almedalsområdet för att gå runt och lobba.
11

ArbetSam

Anders Johansson såg ett behov av att även med dem ta upp frågan om certifiering av eldare.
12

Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhets- och utbildningsseminarium
Anders Svensson påpekade att nästa sådant äger rum 2018-11-10—11 i Hallsberg – Hotell Stinsen är preliminärbokat. Beslutades att fortsätta planeringen av mötet och sypunkter på mötets innehåll mottas tacksamt.
b) Utbildning i faktainsamling och olycksutredning
Anders Johansson meddelade att han ska kontakta Michael Carlsson för att jobba vidare med detta inför höstmötet.
c) Branschseminarium
Intet nytt hade hänt sedan senast.
d) Utbildning växlingsförare huvudspår
Anders Johansson meddelade att han tar upp detta med Solberga Station vid ett senare tillfälle, se punkt 12 b)
ovan.
e) Arbetsmiljöseminarium
Intet nytt hade hänt sedan senast.
f) Övrigt
Saknades.
13

Deltagande i möten, seminarier m m

a) Järnvägsdagen m m
Anders Svensson meddelade att denna äger rum i Stockholm 2018-11-12 och kan framförallt vara intressant för
möjlighet att träffa en del intressanta personer. Den kostar dock att delta i (1 590,- enligt nyligen anländ inbjudan; sekr anm 2018-09-14) – är det aktuellt med deltagande?
Anders Johansson berättade även att NRSA har en årlig dag för besiktningsmän – SMoK ska eventuellt vara med
på denna för att se vad det är.
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b) Hjulmarknaden
Denna äger rum i Solna 2018-11-24 och Anders Svensson återkommer efter att ha talat med Per Englund om
detta. Anders Johansson framhöll att det kan räcka med att tala om att (och var) man är där och finns tillgängliga
för samtal.
14

Hemsida och mejl

Anders Johansson berättade att det kommit några mejl till kontaktadressen som man svarat på. Anders Svensson
berättade att han p g a problem med Outlook Express gått över till att använda webbmejl, men då fått problem
med att upplagda mejllistor (t ex över medlemmar) saknades där. Han har nu rekonstruerat (och uppdaterat) dessa i webbmejlmiljön.
Anders Svensson undrade om det förekommit kontakt med Stefan Blomstrand? Jan Långström svarade att det
hade han haft och arbetet fungerar bra. Det är gjort på samma nivå som han redan arbetar med och han vill göra
en del småändringar, typ en arkiv-sida. Han har dock mest jobbat med utbildningsplaner m m den senaste tiden.
15

Övrigt

a) Information
Anders Svensson meddelade att ett andra nummer av Spårburen har kommit ut och att ett tredje nummer planeras i ”närtid”.
16

Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte per telefon 2018-10-08 kl 20.
17

Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:05.
Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande
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