
JHRF STYRELSEPROTOKOLL 
Nr 2/2012 

 
2012-03-05 

 

1 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-03-03—04 
 
Start:  17:05 
Plats: Lobbyn på Princess Hotel 
Närvarande:  Morrgan Claesson 
 Anders Johansson 
 Jonas Svartlok 

Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) 
 Carl-Erik Olsson (revisor, adjungerad, punkt 1-6) 
 
1 Årsmötet 
 
Jonas Svartlok påpekade att kallelse och material inför årsmötet var sena. Anders Johansson påpekade att förslaget till 
höjning av medlemsavgiften trots erhållet bidrag måste motiveras för årsmötet. Morrgan Claesson tyckte att de före-
ningar som kör mycket kan betala mer. Anders Johansson noterade att utan ERTMS-projektpengarna hade 2011 gått 
back – det finns lite kvar att redovisa där. Jonas Svartlok påpekade att ERTMS-arbetet är något som kräver pengar, 
JTF-arbete kommer att kräva pengar samtidigt som semester blir allt svårare att ta för de som har behov av detta för att 
kunna vara med på möten m m. Dessa förhållanden tillsammans motiverar såväl bidrag som avgiftsökning. 
 
2 RAÄ-bidrag 
 
Morrgan Claesson föreslog att jobba med en ansökan om RAÄ-bidrag för ERTMS-arbetet. Anders Johansson svarade 
att det troligen inte blir något sådant arbete under året ändå. Jonas Svartlok föreslog att i stället söka arbetlivsmuseibi-
drag för arbete med gemensamma regelsystem och utbildningsplaner, t ex 100 000,-. Beslutades att söka arbetslivs-
museibidrag för detta senare ändamål och med det föreslagna beloppet samt uppdrogs åt Jonas Svartlok och Morrgan 
Claesson att handlägga frågan. Morrgan Claesson föreslog att även vara ute i god tid och söka RAÄs organisationsbi-
drag för 2013 – detta beslutades och det uppdrogs åt Anders Svensson att handlägga ansökan.  
 
Carl-Erik Olsson föreslog gemensamma utbildningsplaner. Anders Johansson fyllde på med att man även bör ha 
gemens utbildning av handläggare. 
 
3 Försäkringsfrågor 
 
Morrgan Claesson föreslog att fördelningsnycklarna borde göras om. Anders Johansson önskade att underlagen redo-
visades tidigare. Morrgan Claesson undrade vilka som ingår i försäkringsgruppen? Jonas Svartlok svarade att från 
JHRF är det Sten Nordström. Morrgan Claesson önskade också vara med i denna. Anders Johansson påpekade att för-
säkringsfördelningen mellan föreningar som kör på statens spåranläggningar och museibanorna inte längre är så orätt-
vis genom införandet av den extra infrastrukturförsäkringen för museibanorna. Carl-Erik Olsson undrade över utnytt-
jandet av försäkringen? Jonas Svartlok svarade att det varierar, men fordonsansvarsförsäkringen har utnyttjats av en 
förening för ett antal maskinskador och det kommer att påverka den aktuella föreningens premier. Morrgan Claesson 
önskade en flytande försäkringar som kostar mer när fordonen används. Beslutades utse Sten Nordström och Morrgan 
Claesson till JHRF representanter vid kontakterna med Marsh. 
 
4 Styrelsemöten 
 
Anders Svensson framhöll att förslag till möten behöver diskuteras fram per mejl för att försäkra sig om bästa möjliga 
närvaro. 
 
5 Höst- och vårmöten 2012 resp 2013 
 
Jonas Svartlok påpekade att ett höstmöte i Jädraås verkar inte vara bra för JHRF-medlemmarna – SÅS kanske kan 
vara värd för ett möte i Västberga? Carl-Erik Olsson svarade att Hotell Västberga finns som en tänkbar lokal och för 
övernattningar. Anders Svensson påpekade att det verkar som medlemmarna föredrager endagarsmöten. Beslutades 
föreslå att nästa möte äger rum i Stockholm en lördag i oktober, dock ej 2012-10-06. 
 
Jonas Svartlok undrade varför det kommer så få representanter för medlemmarna på mötena? Han föreslog att med-
lemmarna tillfrågas om detta. Anders Johansson framhöll att ett vårmöte i Malmö (i mars 2013) kan vara bra. 
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6 Almedalen 
 
Morrgan Claesson framhöll att ett seminarium ska vara 30 minuter och sedan ska det finnas 15 miunter för frågor. Det 
ska handla om järnvägar. Anders Johansson föreslog att Jan Åström kan prata om hur museibranschen hjälper den 
kommersiella branschen. Morrgan Claesson påpekade att seminariet kan vara gemensamt med MRO. Jonas Svartlok 
föreslog att Björn von Sydow pratar under en del av seminariet. Hur ska seminariet annonseras? Anders Svensson sva-
rade att det annonseras genom Almedalens seminarieprogram, där man ska vara inne senast 2012-04-30 för att slippa 
avgift. 
 
Med detta slutade första dagens möte 17:55. 
 
7 Budget 
 
Andra dagen började mötet 10:25, nu i Alvarummet på Arbetets museum. 
 
Budgetförslaget reviderades något inför presentationen för medlemmarna på årsmötet. 
 
8 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna 10:55. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Mötessekreterare   Ordförande 
 


