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Kallelse till medlemsmöte 18 – 19 oktober 2014  
 
Härmed kallas ni till JärnvägsHistoriska RiksFörbundets, JHRF, medlemsmöte i Sköldinge den 18—19 oktober 
2014. 
 
Praktisk information. Vi avser att hålla JHRF-höstmötet i Hotell Katrineberg, Sköldhemsvägen 3, 
Sköldinge, beläget mellan Flen och Katrineholm – tidplan och dagordning för medlemsmötet, se nedan. Önskar 
ni få ytterligare punkter behandlade – skicka ett mejl med önskemål till styrelsen@jhrf.se, dock senast 
2014-10-11! Vi informerar om övernattning, mat m m nedan. 
 
Logi, mat, deltagaravgift m m. Vi erbjuder denna gång ett komplett paket med möteslokal, två luncher, 
fika, middag och övernattning för det subventionerade priset 600,- per person. Hotellet har plats för 25 personer i 
18 rum, så de som kan dela dubbelrum meddelar gärna detta! Meddela också önskemål om särskild kost 
(vegetarian, allergisk mot något o s v). 
 
 
Tidplan för lördagen : 
• 11:30 – samling utanför stationshuset i Katrineholm för gemensam bussfärd till hotellet 
• 12:00 – lunchbuffé 
• 13:00 – startar medlemsmötet (med extra årsmöte). 
• 18:00 – slutar medlemsmötet 
• 19:00 – middagsbuffé 
 
Tidplan för söndagen : 
• 09:00 – startar medlemsmötet 
• 12:00 – slutar medlemsmötet och lunchbuffé serveras 
• 13:00 – gemensam bussfärd till Katrineholms lokstall med möjlighet att studera SÅS’ verksamhet. 

             Bussen fortsätter direkt till Katrineholms station för de som önskar åka hem direkt. Enskild vandring 
             till stationen efter besöket vid lokstallet. 

 
Anmälan och betalning.  Vi hoppas att så många som möjligt kommer, så att vi får en klar bild av 
medlemmarnas åsikter och önskemål i de viktiga frågor som står på agendan! Vi önskar snarast och senast 
2014-10-13 information om deltagare (namn och förening) till deltagande på lördagens resp söndagens möten 
till mejl anders.svensson@jhrf.se! Vi är också tacksamma för att veta er ungefärliga ankomst och avgång om ni 
endast har möjligheter att delta i delar av mötet – transport kan ordnas, meddela önskemål om detta! Avgiften 
enligt ovan betalas till Anders Svenssons plusgiro 83 39 74-9 senast 2014-10-13 . Glöm ej skriva namn på 
avsändare och hur många som ska deltaga från er förening. 
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Dagordning för medlemsmöte lördag och söndag 2014-1 0-18—19 
 
1 Mötets öppnande 
 
Mötesordförande och mötessekreterare m m 
 
2 Stadgeändring 
 
Denna punkt och nästa punkt på mötet hålls som ett lite mer formellt extra årsmöte. 
 
3 Års- och vårmötet 2015. 
 
Ändring av vårens beslut om plats. 
 
4 Tågsommar m m 
 
5 Tågsläpp 
 
Datum för nästa Tågsläpp? 
 
6 Almedalen 
 
7 FEDECRAIL 
 
a) Allmänt 
 
b) Rapport från kongress i Ungern i april 
 
c) Arbetet i HOG (”kulturarvstrafikgruppen”) 
 
8 WATTRAIN 
 
9 MRO 
 
10 Transporthistoriskt Nätverk 
 
11 JHRF 
 
a) Information och organisation 
 
b) Medlemsärenden 
 
Information om att en medlem – AGJ – utträtt ur förbundet 
 
c) Utbildningsplaner 
 
d) Gemensamt trafiktillstånd 
 
e) Säkerhetsseminarium 
 
f) Arbetsmiljöutbildning m m 
 
g) Miljöseminarium 
 
h) Övrigt 



12 Transportstyrelsen 
 
a) JTF 
 
13 Trafikverket 
 
a) ERTMS 
 
b) Åtkomst till datasystem 
 
c) Bevarande av historiska byggnader 
 
14 Tågoperatörerna 
 
15 Försäkringar 
 
16 FEDECRAIL ungdomsläger 
 
Vi får en rapport från årets läger från två ungdomar som deltog och Sten Erson-Wester. Denna punkt beräknas starta kl 10 
på söndag 
 
17 Övriga frågor 
 
18 Mötets avslutande 


