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Kallelse till års- och medlemsmöte m m 21 mars 2015  
 
Härmed kallas ni till JärnvägsHistoriska RiksFörbundets, JHRF, års- och medlemsmöte i Stockholm 
den 21 mars 2015. 
 
Praktisk information. Vi avser att hålla JHRF-mötena på lördag – tidplan för mötena och dagord-
ning för medlemsmötet, se nedan. Dagordning för årsmötet enligt stadgan. Under styrelsen förslag 
kommer (det eventuella) antagandet av stadgeändringen enligt vilande beslut från det extra årsmötet 
2014-10-18 att behandlas. Önskar ni få ytterligare punkter behandlade på medlemsmötet – skicka ett 
mejl med önskemål till styrelsen@jhrf.se! På lördag kväll kan de som så önskar delta i en gemensam 
middag enligt information på mötet. På söndag anordnar vi ett studiebesök på den historiska båtmiljön 
på Beckholmen för de som är intresserade av att stanna kvar. 
 
Logi, mat, deltagaravgift m m. Vi har denna gång inte ordnat några rum utan den som behö-
ver övernattning rekommenderas att studera övernattningsmöjligheter på t ex se.hotels.com. På lör-
dag anordnas en enklare lunch på plats invid möteslokalen som JHRF bjuder på. Vi tar således inte ut 
någon deltagaravgift. 
 
Lördagens möte  äger rum i Djurgårdslinjens vagnhall Alkärrshallen, Falkenbergsgatan 2 – det går 
att åka nya spårvagnen linje 7 från (strax bortom) Sergels Torg till hållplatsen Konsthallen, därefter 
kort promenad först åter i ankomstriktningen och sedan till vänster. Tidplan för mötet: 
• 11:00 – start medlemsmöte med informationspunkter (Tågsommar, Tågsläpp, FEDECRAIL m m) 
• 12:30 – enklare lunch enligt ovan. 
• 13:00 – startar årsmötet 
• 15:00 (ca) slutar årsmötet följt av fikapaus 
• 15:15 (ca) – fortsätter medlemsmötet med ”tyngre” punkter (Transportstyrelsen, Trafikverket, 

försäkringar m m) 
• 18:00 (senast) – slutar medlemsmötet 
 
Söndagens studiebesök  äger rum på Beckholmen invid Djurgården, Beckholmsvägen – det går 
att åka nya spårvagnen linje 7 från (strax bortom) Sergels Torg till hållplatsen Skansen, därefter kort 
promenad genom parken till höger mot Beckholmsvägen, över bron och den mittersta vägen till en 
grind där vår guide Hakon Malmberg, Beckholmens dockförening, möter oss. Samling kl 10! Start med 
rundvandring på området och berättelse om öns och torrdockans historia. Ca kl 11 blir det kaffe med 
tilltugg i Stöttboden och information om föreningens verksamhet – slut senast 12:00. 
 
Allmän information  Vi hoppas att så många som möjligt kommer, så att vi får en klar bild av medlem-
marnas åsikter och önskemål i de viktiga frågor som står på agendan! Vi önskar senast 2015-03-13  
information om: 
• deltagare (namn och förening) 
• deltagande på förmiddagens möte 
• deltagande på eftermiddagens möten 
• deltagande på lunch lördag 
• intresse för middag lördag 
• intresse för studiebesök söndag 
Allt detta till mejl anders.svensson@jhrf.se!  
 
Eftersom lokalen är liten är det viktigt att få svar så snabbt som möjligt så att vi får indikationer om vi 
måste improvisera och byta till en annan och större lokal (då på annan plats i StorStockholm)! Vi är 
också tacksamma för att veta er ungefärliga ankomst och avgång om ni endast har möjligheter att 
delta i delar av mötena. 
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Preliminär dagordning för medlemsmöte lördag 2015-0 3-21 
 
1 Mötets öppnande 

Mötesordförande och mötessekreterare m m 
 
2 Tågsommar m m 
 
3 Tågsläpp 
 
4 Almedalen & Transporthistoriskt Nätverk 
 
5 FEDECRAIL 

a) Arbetet i HOG (”kulturarvstrafikgruppen”) 
b) Förfrågan om arrangerande av ungdomsläger i Sverige 2018 
c) Ordförandekonferens i Sverige, juni 2015 

 
6 JHRF 

a) Information och organisation 
b) Höstmöte 
                          Tid och plats 
c) Medlemsärenden 
d) Kommande utbildningar och seminarier, information från    
                          utbildningsorganisationen 
e) Övrigt 

 
7 Transportstyrelsen 

a) Förändrade regelverk 
 
8 Trafikverket 

a) JTF 
b) GSM-R och 3G/4G 

 
9 Försäkringar 
 
10 Övriga frågor 
 
11 Mötets avslutande 
 


