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Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-06-12 
 
Start:  20:30 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Morrgan Claesson 
 Anders Johansson (från 21:30) 
 Sten Nordström (till 21:30) 
 Jonas Svartlok (till 21:30) 

Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) 
 
1 Almedalen 
 
Anders Svensson berättade att platsen, resor till och från Gotland samt brev med inbjudan till politiker och 
tjänstemän var klara, seminarierna i stort sett klara. Sten Nordström undrade hur det låg till med kostnaderna? 
Anders Svensson svarade att budgeten för projektet ligger på 40 000,- (för JHRF och MRO tillsammans) och att 
av vad det nu ser ut så ligger projektet bra till mot denna – några kostnader ser ut att bli högre (platsen kostar 
för en dag till), andra ser ut att bli mindre (seminarier är det avsatt 10 000,- för, men det kanske bara blir 
hälften). Dessutom finns det en förfrågan från Bombardier om deltagande på en del av platsen, vilket – om det 
blir av – kan ge sponsring av platsen. 
 
Morrgan Claesson undrade vilken politik ska JHRF ha för deltagande, d v s vilka frågor som föras fram? Jonas 
Svartlok svarade att det ska vara en eller max två frågor – Transportstyrelsens avgifter och ERTMS borde vara 
de båda frågorna. Sten Nordström fyllde på med att det i första hand är avgifterna som ska föras fram – 
ERTMS kan avvakta t v. Morrgan Claesson påpekade att han är rädd för att för mycket MRO. Han fortsatte 
med att under andra seminariet ska även JHRF finnas med och han har tagit upp detta med Ragnar Hellborg. 
Jonas Svartlok påpekade att Björn von Sydow har klart för sig att det är två förbund – han tar gärna ett snack i 
förväg med honom. Morrgan Claesson fortsatte med att det även gäller vilka frågor ska det ställas från publiken 
– det är bra att ha någon förberedd fråga för att få ut sina budskap extra tydligt. Jonas Svartlok föreslog att alla 
återkommer senast 2012-06-15 med förslag. Sten Nordström framhöll att man måste ha förtroende för 
Almedalsgruppen – de ska jobba med detta. Jonas Svartlok tycket att gruppen fungerar alldeles utmärkt. 
Anders Svensson svarade att om någon eller några inom JHRF vill ställa egna förberedda frågor är inget som 
Almedalsgruppen har synpunkter på – gruppen kanske förbereder (andra) frågor. Jonas Svartlok föreslog att 
förslag till frågor meddelas till Anders Svensson som sammanställer dem – detta beslutades. 
 
2 Bidrag till utbildningsplaner 
 
Jonas Svartlok påpekade att nuläget är spretigt med många olika utbildningsplaner – om de kostar bör det sam-
ordnas. Morrgan Claesson önskade anlita Peter Sjöquist, men man bör också samla in sådana som redan finns. 
Jonas Svartlok påpekade att Sven Malmberg kanske har gjort någon, men även andra har gjort det – det som 
behövs utbildningsplaner för är Vistelse i Spår, växlare och eldare. Pengarna som erhållits från RAÄ (25 000,-) 
kan användas till konsulttjänster och resor. Idén med att anlita Peter Sjöquist är god, men hinner han? Kan i 
stället Sven Malmberg vara en lämplig samarbetspartner? Sten Nordström undrade om det inte finns befintliga 
planer att ”stjäla” ur? Jonas Svartlok svarade att det finns massor, men det behövs en arbetsgrupp för att gå ige-
nom dessa och denna grupp kan behöva träffas. Han föreslog att efterlysa gruppmedlemmar via mejl och inlägg 
på Järnvägshistoriskt Forum. Anders Svensson meddelade att han har försökt nå Peter Sjöquist, men ingen sva-
rade. Jonas Svartlok kan också försöka nå honom och Anders Svensson kan försöka per mejl. Jonas Svartlok 
undrade om Sten Nordström kunde rekvirera pengarna från RAÄ? Sten Nordström svarade att det kunde han. 
Uppdrogs åt Anders Svensson att efterlysa gruppmedlemmar via mejl (och Järnvägshistoriskt Forum) samt åt 
Anders Svensson och Jonas Svartlok att söka Peter Sjöquist. Anders Johansson föreslog Kim Bäckström som 
sammankallande för gruppen. 
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3 Bidrag som centralorganisation 
 
Anders Svensson undrade först om pengarna (100 000,-) har kommit? Sten Nordström svarade att pengarna 
har kommit. Jonas Svartlok föreslog att JHRFs 20 000,- till Almedalen tas ur stödet. Anders Svensson 
påpekade att den ursprungliga tanken var att den höjda medlemsavgiften skulle klara detta, men denna (som 
beslutades av årsmötet) gäller först 2013, varför det är bra att kunna ta av RAÄ-bidraget. Jonas Svartlok 
framhöll även behovet av mera möten. Finns det andra projekt att använda pengarna till? Anders Svensson 
svarade att det som tidigare diskuterats är ersättning för förlorad arbetsförtjänst, anordnande av seminarier 
m m. Sten Nordström såg ett behov av seminarier kring säkerhetsfrågor eftersom flera föreningar f n saknar 
tillstånd. Anders Svensson påpekade att MRO har haft ett sådant seminarium som var mycket uppskattat, 
varför det är en bra idé. Jonas Svartlok sammanfattade behoven till förlorad arbetsförtjänst, 
säkerhetsseminarium och Almedalen. Morrgan Claesson påpekade att även han har reseutlägg m m. Sten 
Nordström framhöll att man inte ska behöva betala för man ställer upp ideellt – alla kostnader som man har 
extra ska ersättas. Sten Nordström och Anders Svensson påpekade att ersättningar för förlorad arbetsförtjänst 
kräver att JHRF blir arbetsgivare – skatt och arbetsgivaravgifter ska erläggas. Vilka och vad som ska ersättas 
får lösas från fall till fall. Beslutades att kunna erbjuda till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och uppdrogs 
åt Sten Nordström att handlägga detta. Dessutom beslutades att använda centralorganisationspengarna från 
RAÄ till detta, säkerhetsseminarium och deltagande i Almedalsveckan. Anders Johansson påpekade att även 
arbetsmiljöutbildning är ett behov. 
 
4 Uppföljning av remissvaren 
 
Jonas Svartlok föresloga att bjuda in oss själva till Näringsdepartementet – vad kan vara en klok ingång till en 
sådan? Morrgan Claesson påpekade att det finns en del ingångar, men man ska ha något att komma med. Detta 
bör göras efter Almedalen! Jonas Svartlok föreslog att detta bordlägges till efter Almedalen, bl a för att se vilka 
man får kontakt med där – eventuellt ska man då sammanträffa både med Näringsdepartementet och 
Transportstyrelsen. Sten Nordström föreslog att man ska försöka få en träff med Transportstyrelsen gd Staffan 
Widlert. Anders Johannson föreslog att sätta sig i ett möte tillsammans med MRO, Transportstyrelsen och 
Näringsdepartementet för att framförallt arbeta fram en definition av museitrafik(sföreningar) m m. 
 
5 Höstmöte 
 
Jonas Svartlok föreslog att höstmötet arrangeras i Stockholm 2012-10-20—21 med SÅS som tänkt som värd. 
Anders Svensson berättade att han pratat med Carl-Erik Olsson, att det inte verkade finnas några direkta 
hinder och att frågan skulle tas upp i SÅS styrelse 2012-06-13. Jonas Svartlok föreslog beslut om 
höstmötesdatum 2012-10-20—21, snarast informera om detta och att avvakta information från SÅS angående 
värdskapet – detta beslutades. 
 
6 Inköpsärenden 
 
Beslutades efterhandsgodkänna kostnader för olika aktiviter som JHRF-funktionärer deltagit i: 
• Transportstyrelsens branschrådsmöte i Borlänge för Anders Svensson (2012-02-21; resor) 
• JHRF vår- och styrelsemöten m m i Norrköping för Morrgan Claesson, Anders Johansson, Sten 

Nordström, Jonas Svartlok och Anders Svensson (2012-03-02—04; resor och övernattningar; 1/3 kostnad 
för Anders Svensson) 

• ArbetSams årsmöte i Göteborg för Anders Svensson (2012-04-19—21; resor och konferensavgift, ¼ 
kostnad) 

• FEDECRAILs konferens i Helsingborg för Morrgan Claesson, Anders Johansson, Jonas Svartlok och 
Anders Svensson (2012-05-10—12; konferensavgifter, resor och övernattningar) 

• NJS ERTMS-seminarium i Borlänge för Anders Svensson (2012-05-24; resor) 
• Transportstyrelsens branschrådsmöte i Borlänge för Anders Svensson (2012-05-30; resor) 
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7 Övrigt 
 
a) Försäkringsfråga 
 
Sten Nordström meddelade att han saknar konton att betala till för en del som ska ha pengar åter från 
försäkringen. Jonas Svartlok föreslog att skicka påminnelse om detta. Uppdrogs åt Anders Svensson att ta med 
detta i lämpligt utskick. 
 
b) Information 
 
Anders Svensson meddelade att det finns planer på en Spårburen inom några veckor med en artikel om årets 
FEDECRAIL-konferens m m. 
 
c) Arkiv 
 
Anders Svenson meddelade att den tallrik som JHRF fick av FEDECRAIL för medverkan i årets konferens. Av-
sikten är att komma igång med hyllbygge i lokalen – en av SKÅJs aktiva i Krylbo har bra kontakter om 
anskaffning av sådana. Det gäller att när detta är klart att gå igenom det som finns i arkivrummet och få dit 
mera material. Anders Johansson föreslog att ägna någon tid under veckan 2012-07-16—20 till detta. 
 
8 Nästa möte 
 
Jonas Svartlok föreslog att kalla till fysiskt möte på Gotland i samband med Almedalsveckan – beslutades att 
ha ett sådant möte någon kväll 2012-07-02—05 men bestämma tillfälle väl på plats. 
 
Anders Svensson föreslog att ha systematiska telefonstyrelsemöten. Efter förslag från Jonas Svartlok beslutades 
att ha styrelsemöten per telefon en kväll under första veckan i varje månad. Jonas Svartlok undrade om Micke 
Däckfors är med i styrelsegruppmejladressen. Uppdrogs åt Anders Johansson att kolla detta (han var inte med 
– nu åtgärdat; mötessekr anm). 
 
 
8 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna 22:00. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Mötessekreterare   Ordförande 
 


