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Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-11-05

Start: 20:05
Plats: Via telefon
Närvarande: Mikael Däckfors

Henrik Grimlander
Anders Johansson
Sten Nordström (ej punkt 3)
Anders Svensson
Jan Långström (suppleant, ersättande ledamot under punkt 3)

1 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2018-10-08 godkändes.

2 Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar

Sten Nordström meddelade att det inget fanns att informera om.

b) Ekonomi övrigt

Sten Nordström meddelade att han skickar ut medlemsavgiftsfakturorna. Anders Johansson önskade få mejlat 
över en tom fakturamall och tre fakturanummer så fakturerar han de som inte betalade hotellrum på höstmötet. 
Han ska mejla hotellfaktura till Sten Nordström. Sten Nordström meddelade att han behöver protokollet som 
visar firmatecknare, vilket uppdrogs åt Anders Svensson att ordna, samt kopia av ordförandens ID-handling, 
vilket uppdrogs åt Anders Johansson att ordna.

3 Gemensamma föreskrifter m     m  

Anders Johansson meddelade att han inte pratat med Michael Carlsson och undrade om han anmält sig till 
säkerhetsseminariet? Anders Svensson svarade att det hade han inte.

4 Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2019

Anders Svensson berättade att han pratat med Helena Törnqvist om ett vårmöte på Arbetets museum, och det 
verkade allmänt okej med ett möte där. Uppdrogs åt honom att kontakta Arbetets Museum och MRO om vår-
mötesupplägg.

5 Uppdrag till styrelsen

a) Listor över föreningarnas säkerhetsansvariga m m

Anders Johansson föreslog att kolla detta på helgens säkerhetsseminarium och sedan jaga i övriga för att få tag 
på dessa uppgifter. Jan Långström undrade varför det verkar vara så svårt? Anders Svensson svarade att han tror 
att det är många skäl till detta, men gemensamt är att den administrativa kompetensen är låg i föreningarna.

6 Kontakter med departement och myndigheter

a) Remisser

Anders Svensson meddelade att sex remissvar avseende Transportstyrelsens nya föreskrifter p g a införandet av 
fjärde järnvägspaketet sänts in. Avsikten var samordning med MRO, men så blev det inte av olika skäl. Dock var
remissvaren till stor del baserade på MROs förslag till remissvar.
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Anders Svensson fortsatte med att han även sänt in remissvar på Transportstyrelsens förslag till nya 
hälsoföreskrifter. Även där fanns funderingar på samordning med MRO som inte blev av. Detta remissvar kom 
att baseras på remissvarsförslag från både MRO och BTO eftersom det fanns värdefulla synpunkter i båda som 
det var angeläget att instämma i.

b) Kontakt med Transportstyrelsen

Inga sådana förekommer f n.

c) JVM trafikverksamhet visavi föreningarnas

Intet nytt hade hänt sedan senast.

d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet

Intet nytt hade hänt sedan senast.

e) Kontakt med Arbetsmiljöverket

Anders Johansson meddelade att ett mejlsvar erhållits från dem som bara pratade om möjlighet att söka dispens, 
inte det önskvärda mötet. Här fanns stor anledning att samordna sig med MRO (och även SÅF och ArbetSam) 
för att försöka få till stånd ett möte med myndigheten om problemen med certifiering av eldare av pannor inom 
kulturarvet. Han såg även ett behov av att prata med Michael Carlsson, Solberga station, om detta.

f) Frågor att ta upp med Närings- och Kulturdepartementen

Anders Johansson påpekade att det fortsatt inte är aktuellt än – först måste det komma en regering på plats…

7 Utbildningsplaner och -organisation

a) Utbildningsorganisation

Anders Johansson påpekade att det behövs fortsatta kontakter med Solberga station.

b) Ny sammankallande i utbildningsorganisationen

Anders Svensson såg ett behov av att ta upp detta till en allvarlig diskussion på säkerhetsseminariet. Jan 
Långström meddelade att han kan vara med i gruppen, men inte som sammankallande. Anders Svensson fram-
höll att det kan vara bra för en tilltänkt sammankallande att veta att det också finns någon i gruppen som tänker 
jobba med frågorna…

8 MRO

a) Styrelse-styrelse-möte

Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta Per Englund om ett sådant.

9 FEDECRAIL

a) Deltagande i Fedecrails konferens i Wernigerode, Tyskland, 2019-04-11—14

Anders Svensson framhöll att man får bevaka detta inför kommande möten.

b) Övrigt

Anders Johansson påpekade att arbetet i HOG-gruppen är viktigt.
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10 Transporthistoriskt Nätverk

a) RAÄ utredning av stärkt lagskydd för rörligt kulturarv

Anders Svensson berättade att utredningen fått förlängt året ut med att komma med sin rapport, men den ska i 
stort sett vara klar. Inom ThN har man pratat om beredskap för agerande som kontakter med Kulturdepartemen-
tet och riksdagsledamöter samt att vid behov skriva utkast till motioner – det finns sedan tidigare arbetsgrupper 
för dessa olika aktiviteter.

11 ArbetSam

Anders Johansson påpekade att det är läge att komma in med förslag till Årets arbetslivsmuseum och d:o arbets-
myra. Anders Svensson flaggade för att han troligen inte kan delta i ArbetSam årsmöte och museidagar i Umeå 
2019-04-13—14 eftersom det sammanfaller med Fedecrails konferens, varför det vore bra om någon annan kan 
representera JHRF där.

12 Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhets- och utbildningsseminarium

Anders Svensson berättade att anmälningsläget var det att 15 föreningar med 22–23 personer var anmälda. Däre-
mot saknades ännu seminarieledare – han hade mejlat Kim Bäckström, Michael Carlsson och Stefan Halldén och
bara den sistnämnda hade svarat – han kunde inte. Uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta Michael Carlsson
om deltagande och seminarieledarskap. Anders Svensson fortsatte med att han sänt ut förslag till dagordning. 
Anders Johansson meddelade att eventuellt har problem med att delta både lördag och söndag. Sten Nordström 
meddelade att det kommer med en till från ENJ – han meddelar vem det blir per mejl. Anders Svensson medde-
lade att han skickat deltagarlista till hotellet men aviserat att det kan bli fler deltagare.

Jan Långström påpekade att MBV har förfrågan om arrangemang där bristen på tillgång till ERTMS-utrustning 
hindrar. Han har inte gjort så mycket mer i denna fråga än och hoppas på den franska lösningen. Anders 
Johansson meddelade att de offentliggjort den. Jan Långström undrade om det fanns någon länk och hur det går 
för danskarna? Anders Johansson svarade avseende de senare att det verkar vara mycket snack och lite verkstad. 
Myndigheterna ska äga utrustningen, man ska ansöka om installation och kontaktpersonen är Anders Dørge. Jan 
Långström påpekade att han fått intryck av problem. Anders Svensson påpekade att det aviserats förskjutningar i
tidplanen.

b) Utbildning i faktainsamling och olycksutredning

Anders Johansson meddelade att detta får avvakta till helgens säkerhetsseminarium.

c) Branschseminarium

Intet nytt hade hänt sedan senast.

d) Utbildning växlingsförare huvudspår

Se punkt 12 b) ovan.

e) Arbetsmiljöseminarium

Intet nytt hade hänt sedan senast.

f) Övrigt

Saknades.
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13 Deltagande i möten, seminarier m m

a) Järnvägsdagen 2018-11-12

Anders Svensson undrade om någon var intresserad av att delta i denna?

b) Seminarium om ny ansökningsprocess

Anders Svensson meddelade att detta äger rum i Örebro 2018-11-20 och undrade om det är aktuellt med delta-
gande från JHRF? Anders Johansson föreslog att kolla under helgens säkerhetsseminarium om någon åker dit.

c) Järnvägens säkerhetskonferens

Anders Svensson meddelade att detta äger rum i Örebro 2018-11-21 och undrade om det är aktuellt med delta-
gande från JHRF? Anders Johansson föreslog att kolla under helgens säkerhetsseminarium om någon åker dit.

14 Hemsida och mejl

Behandlades inte.

15 Övrigt

a) Information

Anders Svensson meddelade att ett fjärde nummer av Spårburen planeras.

16 Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte i anslutning till säkerhetsseminariet 2018-11-10—11.

17 Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 20:43.

Vid protokollet Justeras

Anders Svensson Anders Johansson
Sekreterare Ordförande
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