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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-17
Start:
Plats:
Närvarande:

20:05
Via telefon
Mikael Däckfors
Anders Johansson
Sten Nordström
Anders Svensson
Michael Carlsson (adjungerad, punkt 4)
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Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2019-02-03 godkändes.
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Ekonomi och försäkringar

a) Bokslut 2018
Sten Nordström meddelade att han sänt ut detta under förmiddagen och att det visar på ett underskott på 11 700,, men att han då skrivit av ett antal gamla fordringar. Anders Johansson påpekade att dessa avser föreningar som
inte längre finns eller inte längre är medlemmar. Sten Nordström föreslog att täcka det mesta av utskottet från
fonden för utbildning och då blir resultatet -757,-. Beslutades att godkänna bokslutet med denna resultatdisposition och skicka bokslutet till revisorerna efter att detta införts. Sten Nordström framhöll att förbundet dock måste
klara ekonomin bättre framöver.
b) Försäkringar
Sten Nordström meddelade att han kontaktats av medlemmen NÅK om ansvarsförsäkringen men undrade om de
har trafik? Anders Svensson m fl svarade att det har de inte och aldrig har haft, men vill komma dit. Sten Nordström noterade att då behöver de egentligen inte ansvarsförsäkring – de är medlem med 700,- i medlemsavgift.
Han ska kolla detta med Anders Jespersson. Anders Johansson påpekade att de däremot behöver kaskoförsäkring. Sten Nordström svarade att det har de inte…
c) Ekonomi övrigt
Behandlades inte.
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Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2019
Anders Johansson meddelade att han har pratat med Peter Alsén, NJ, och Hotell Högland om att förlägga mötet
till Nässjö med möte och mat hos NJ, övernattning på hotellet. Han har även kollat alternativ i Norrköping, men
det var inte bra. Han har från Hotell Högland fått ett pris på 1 799,- per person och då ingår rum, lokaler, lunch,
och middag. Peter Alsén föreslår NJ biovagn som möteslokal samt lunch och middag i deras restaurangvagn.
Anders Svensson påpekade att han kalkylerat NJ erbjudande till 7 500,- för 20 personer. Sten Nordström undrade
vad enbart rumspris blir? Anders Johansson svarade (efter kontroll) ca 970,- för enkelrum. Sten Nordström påpekade att en nackdel med Nässjö är att det är långt för de från Norrland och föreslog möte i Krylbo/Norberg.
Anders Johansson påpekade att det tar 1 timme och 20 minuter längre tid än till Norrköping. Anders Johansson
påpekade att med ett möte i Krylbo måste i stället de (långt) söderifrån åka dagen före. Sten Nordström föreslog
att utnyttja en kombination av SKÅJ och ENJ som mötesarrangörer i framtiden. Upplägget kan vara att börja i
Krylbo och sedan fortsätta till Norberg och värdshuset där. Anders Johansson påpekade att kanske ha ett möte
hos MBV i Luleå senare. Beslutades att satsa på års- och vårmöte i Nässjö 2019-03-23—24 och uppdrogs åt
Anders Johansson att preliminärboka 20 enkelrum hos Hotell Högland och svara Peter Alsén att upplägget godkänts. Anders Svensson påpekade att det kan behövas mötesidéer inför höstmötet.
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Anders Svensson meddelade att verksamhetsberättelsen fortfarande behöver kompletteras med texter om försäkrings- och ekonomiverksamheterna. Inför årsmötet behövs dessutom revisionsberättelse och valberedningen aktiveras. Uppdrogs åt Anders Svensson att skriva förslag till kallelse (utsänd nu; sekr anm 2019-03-01).
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Utbildning

Michael Carlsson hade ett förslag att Solberga station ska ansöka om utbildningstillstånd och att JHRF-föreningarna får möjlighet att ta in lärare genom detta tillstånd. Solberga station ska godkänna lärarna, förvalta deras
kompetens genom fortbildningar och kommer att ta något betalt för detta. Då kan JHRF-medlemmarnas personal
hålla kurser. Man behöver ta fram utbildningsplaner och hans företag utföra utbildningsadministration vilket
kommer att leda till en (mindre) administrativ avgift, men däremot ska man inte ta betalt för lärarnas tid (via
Solberga station). I första hand avser detta utbildningar för förare där ett utbildningstillstånd behövs. JHRF behöver inte göra något, men kan presentera detta för föreningarna. Anders Johansson undrade om avsikten var att
skaffa tillstånd för utbildning och examinatorer? Michael Carlsson svarade att det var avsikten. Planen är att söka
tillstånd för alla typer av utbildningar, dock i första hand typ-utbildningar. Han har inte tittat på kostnaderna än,
men de borde inte vara höga?
Sten Nordström undrade hur det blir med examinatorer, är det särskilda individer? Michael Carlsson svarade att
man inte kommer att kunna garantera förekomsten av lärare, men behöver även examinatorer. Man måste informera om denna möjlighet. Det kommer att finnas möjlighet att köpa hela genomförandet inklusive lärare, men
tanken i första han att genomföra det eget och ideellt. Köpa utbildning kan fungera för vissa typer. Anders
Johansson undrade hur ansökan ligger till? Michael Carlsson svarade att man inte gjort det än, men tittar på det –
han ville stämma av med förbundet först. Det gäller också att säkerställa att lärarna kommer på en årlig fortbildning. Det blir även en avgift, men hanterbar, för detta. Man kan då stå för att nivån på lärare är korrekt. Man vill
se och godkänna utbildningsplaner, vilket även medför viss kostnad. Man kan även utfärda kursintyg och det är
även en viss kostnad för detta. Anders Johansson påpekade att det finns delvis framtagna mallar för utbildningsplaner av JHRF (tidigare) utbildningsgrupp.
Michael Carlsson påpekade att man behöver ha en uppfattning om hur lång en kurs är. Det är också behövligt att
mäta kvaliteten på genomförda kurser och ibland själv delta samt att följa upp lärarna. Tillsammans borde detta
ge ett system som fungerar till hanterbar kostnad där kursadministrationskostnaden är fast, oberoende av antalet
deltagare. Om detta anses bra skriver han ihop något och framlägger det för JHRF och medlemmarna. Anders
Johansson påpekade att JHRF har fått rätt mycket påtryckningar och att intresse finns från vissa föreningar.
Mikael Däckfors påpekade att det finns behov, att den föreslagna lösningen har samma grundtänk som JHRF
utbildningsorganisation och kommer bara föreningarna igång med sina delar kan detta fungera. Michael Carlsson
påpekade att vara lärare handlar mest om att kunna förmedla kunskap. Det är enkelt med utbildningsplaner om
man vet hur man gör.
Anders Johansson påpekade att många aktiva inom föreningarna redan är instruktionsförare. Michael Carlsson
höll med om detta och att det finns ett stabilt kunnande i rollen, men kan variera hur mycket man håller på med
utbildning och får jobba med detta. Sten Nordström föreslog att gå vidare med detta och konkretisera – det verkar vara ett jättebra förslag. Michael Carlsson lovade att återkomma med kostnader, sätt att jobba och sedan informera medlemmarna. Mikael Däckfors påpekade att den egna föreningen (FSVJ) är intresserade, men även
andra och att det finns mervärde. Anders Johansson hade ett förslag: 2019-03-23—24 har JHRF års- och vårmöte
och då kan Michael Carlsson vara med någon dag och presentera förslaget. Michael Carlsson undrade var mötet
ska vara? Anders Johansson svarade att det finns förslag att vara nära Solberga station…
Michael Carlsson undrade om det finns behov av kurs för faktainsamlare? Anders Johansson svarade att det
finns det. Michael Carlsson föreslog att bjuda in till en öppen sådan kurs i vår hos någon förening. Han har hållit
sådana kurser och kan ta den någon helg. Anders Johansson tyckte att detta var alldeles lysande. Michael
Carlsson påpekade att om man hittar plats och lokal så kan det ordnas – det tillkommer någon form av betalning,
men på hanterbar nivå. Man vill gärna jobba med föreningar och kan köpa tjänster där det inte går med ideella
krafter. Han tänker prova detta. Anders Johansson påpekade att egentligen är det ett bra upplägg som kan genomföras tillsammans med yrkesverksamma. Michael Carlsson svarade att han inte tänker blanda, då kravbilden
är olika om man har nationellt tillstånd. Anders Svensson påpekade att för JHRF-medlemmarna är tillståndsformen i huvudsak säkerhetsintyg och licens. Michael Carlsson påpekade att han ska göra försök. Anders Svensson
påpekade att JHRF ser positivt på detta. Michael Carlsson lovade att återkomma när han har något att presentera.
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FEDECRAIL

a) Deltagande i FEDECRAILs konferens i Wernigerode, Tyskland, 2019-04-12—15
Anders Johansson föreslog nominerande av Thomas Joindot till FEDECRAIL styrelse (senare har noterats att en
annan fransman, Bruno Fleury, har nominerats av den franska riksorganisationen UNECTO; sekr anm
2019-03-01).
b) Övrigt
Anders Johansson konstaterade att man nu vet när HOG-mötet är, 2019-04-12 kl 14, och Anders Svensson konstaterade att då kan man börja planera.
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Deltagande i möten, seminarier m m

Anders Svensson meddelade att det (till föreningarna) inkommit en inbjudan från Transportstyrelsen till workshop om hälsoföreskrifter i Stockholm senare delen av mars – man ska skicka in en intresseanmälan. Anders
Johansson påpekade att detta får överlåtas till föreningarna.
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ArbetSam

a) ArbteSam årsmöte och Museidagar
Anders Svensson meddelade att detta äger rum i Umeå med omnejd 2019-04-12—13 och Anders Svensson
meddelade han inte kan delta (p g a den samtidigt pågående FEDECRAIL-konferensen). Anders Johansson
undrade om någon annan är intresserad? Han föreslog att tillfråga Jan Långström och Lars Lindström och ska
själv tillfråga den förstnämnda.
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Hemsida och mejl

Anders Svensson meddelade att han genomfört byte av domänregistrator från SE.Direkt (som upphör) till
One.com där JHRF sedan tidigare har sitt webbhotell. Det var en del bök med detta, men det är klart nu.
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Övrigt

Saknades.
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Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte i samband med års- och vårmötet 2019-03-23—24.
11

Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:00.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande
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