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Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-08-01 
 
Start:  20:05 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Morrgan Claesson 
 Anders Johansson 
 Sten Nordström 
 Jonas Svartlok 

Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) 
Micke Däckfors (suppleant) 
Henrik Mundt (suppleant) 

 
1 Samarbete med Tågoperatörerna 
 
Jonas Svartlok och Morrgan Claesson berättade att den senare träffade Branschföreningen Tågoperatörernas vd i 
Visby. Morrgan Claesson meddelade att denna ej har återkopplat – det är semestertider nu. Jonas Svartlok fram-
höll att kontakten framförallt handlar om deras databas Tågdok med föreskrifter m m – för att få tillgång till den-
na måste JHRF bli associerad medlem. Morrgan Claesson påpekade att de får återkomma om detta när kontakt 
tagits. 
 
2 Uppvaktning av departement och myndigheter 
 
Jonas Svartlok meddelade att de pratat med kultur- och infrastrukturministrarna angående Transportstyrelsens 
avgifter och att de var väl informerade om denna fråga, men inte uppfattat att Transportstyrelsen inte hade ge-
nomfört (tillräckliga) lättnader i avgiftsuttaget för bevarandeverksamheten. Ett mejl om att få kontakt med kul-
turministern borde sändas snarast (nu verkställt; mötessekr anm). Jonas Svartlok fortsatte med att det var aktuellt 
att ta kontakt med Transportstyrelsen senare. Sten Nordström undrade om någon från Transportstyrelsen var i 
Almedalen? Jonas Svartlok svarade att man inte träffat någon därifrån. Henrik Mundt påpekade att de verkar 
strunta i detta. Jonas Svartlok föreslog kontakt med deras gd Staffan Widlert och Sten Nordström höll med om 
detta. Morrgan Claesson fyllde på med att han ej var i Almedalen p g a ryggskott – man bör uppvakta honom rätt 
så snart. Jonas Svartlok meddelade att han och Ragnar Hellborg kommer att vara i Norrköping 2012-08-20 för 
att träffa Torsten Nilsson och föreslog att passa på då. Uppdrogs åt Jonas Svartlok att försöka ordna möte med 
Staffan Widlert vid detta tillfälle och att kontakta kulturdepartementet (även detta verkställt, men de verkar vara 
på semester; mötessekr anm) samt uppdrogs åt Morrgan Claesson att kontakta näringsdepartementet. 
 
3 Utbildningsplaner 
 
Anders Svensson meddelade att Kim Bäckström, Jan Långström och Björn Santesson samt någon från NJ (f n 
skickas info till Magnus Lindman i avvaktan på besked om rätt person) anmält sig att ingå i en utbildningsplans-
grupp – uppdrogs åt Anders Svensson att också kontakta Anders Öster (som tyvärr inte var intresserad; mötes-
sekr anm). Jonas Svartlok påpekade att gruppen uppdrag ännu så länge är oklart. Henrik Mundt påpekade att de 
först bör kolla vad som redan finns. Jonas Svartlok svarade att han vet att NJ har utbildningsplan för ångloksfö-
rare, NJM för eldare. Anders Johansson föreslog att samla ihop gruppen i samband med höstmötet tillsammans 
med några från styrelsen och prata inriktning och budget – han ska även prata med Björn Fura och Yngve 
Lundberg om detta. Anders Svensson berättade att han kastat ut ett mejl om snart möte, men (ännu) inte fått nå-
gon reaktion (senare har det kommit några reaktioner om möte i augusti, ev hos SJVM i Gävle; mötessekr anm). 
Uppdrogs åt Anders Svensson att på nytt fråga om mötesönskemål. 
 
Jonas Svartlok påpekade att Transportstyrelsen först lade sig i typutbildningen, men sedan har man ändrat sig; ett 
brev om detta har kommit till BJs. Han fortsatte med att enligt lokförardirektivet ska operatörer bedriva typut-
bildningen själva och ha tillstånd för detta. JHRF skulle kunna vara utbildningsorgan och söka tillstånd för detta. 
Morrgan Claesson undrade om man kan detta? Jonas Svartlok svarade att det finns utbildningsföretag så det bor-
de gå – men utbildningen om att köra specifika sträckor får föreningarna sköta själva. Anders Johansson föreslog 
att ställa en fråga till Transportstyrelsen om detta. Anders Svensson och Sten Nordström föreslog att Jonas Svart-
lok tar upp detta med Staffan Widlert (för ev hänvisning till rätt funktion inom Transportstyrelsen). Jonas Svart-
lok undrade vad medlemmarna vill ha för utbildning? Sten Nordström påpekade att det behövs ekonomiska och 
personella resurser för detta – man kanske inte kan räkna med att utbildarna (alltid) ställer upp ideellt. Jonas 
Svartlok svarade att den förening som har behov av en utbildning får stå för kostnaden för denna. 
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Jonas Svartlok undrade om man kan dra paralleller till de som bygger egna bilar och som själva får besiktiga 
dessa – intern besiktning skulle då kunna vara ett alternativ till Transportstyrelsens besiktningar (och därmed 
kostnaderna för dessa)… Detta skulle han också kunna ta upp med Staffan Widlert. 
 
4 Höstmöte 
 
Anders Svensson meddelade att han har haft kontakt med Thomas Lange om Alkärrshallen och fått svar att den 
bokats för JHRF 2012-10-20 kl 12—17 resp 2012-10-21 kl 10—15. Han har också haft kontakt med Carl-Erik 
Olsson om besök hos SÅS lördag förmiddag. Däremot har det inte pratats om mat ännu. Jonas Svartlok föreslog 
att starta mötet kl 13 utan att ordna någon gemensam lunch – däremot skulle de som även blir kvar till söndag 
kunna ha gemensam middag efter mötet. Han undrade om styreslen ska passa på att ha möte lördag förmiddag? 
Flera tycket att det räcker med möte söndag – detta beslutades. 
 
5 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhetsseminarium 
 
Beslutades att fortsatt uppskjuta behandlingen av detta – detta seminarium bör beslutas i september. 
 
b) Arbetsmiljöutbildning 
 
Beslutades att fortsatt uppskjuta behandlingen av detta. 
 
6 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Trafikverkets informationsmöte om ramavtal för infrastrukturkapacitet 
 
Detta möte äger rum i Stockholm 2012-08-21 och Anders Svensson meddelade att han önskar delta. Sten Nord-
ström undrade om detta berör JHRF? Jonas Svartlok svarade att det visste han inte. Sten Nordström förordade att 
JHRF inte ska inte vara med på detta möte – detta beslutades. 
 
b) Möte med MHRF och BHRF 
 
Detta möte äger rum hos MHRF i Solna 2012-08-23 – uppdrogs åt Anders Svensson att delta. 
 
c) Söka-pengar-konferens 
 
Denna konferens äger rum på Arbetets museum i Norrköping 2012-09-06 – Jonas Svartlok föreslog att trycka på 
medlemmarna om delta i denna. Uppdrogs åt Micke Däckfors att delta. 
 
d) WATTRAINs kongress 
 
Denna kongress äger rum i York 2012-09-29—10-06. Anders Svensson påpekade att vid förra styrelsemötet ha-
de det handlat om att veta vad seminarierna handlar om för att besluta om deltagande. Jonas Svartlok meddelade 
att han har mejlat Ian Leigh om detta, men inte fått svar – man får avvakta besked. Uppdrogs åt Jonas Svartlok 
att stöta på om besked. 
 
e) MRO höstmöte 
 
Detta möte äger rum i Jädraås 2012-10-06—07 – uppdrogs åt Morrgan Claesson och Anders Svensson att delta 
(den senare med delad kostnad). 
 
f) Konferens om industrins kulturarv 
 
Denna konferens äger rum på Arbetets museum i Norrköping 2012-10-11—12 – uppdrogs åt Anders Svensson 
att delta (med delad kostnad). 
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g) RAÄs möte för ideella organisationer 
 
Detta möte äger rum hos RAÄ i Stockholm 2012-10-26. Anders Svensson berättade om förberedelser i form av 
en telefonintervju som ägt rum i början av juli och inför vilken frågorna med förslag till svar sänts ut till styrel-
sen. Uppdrogs åt Anders Svensson att delta. 
 
h) RAÄs höstmöte 
 
Detta äger rum i Malmö 2012-11-06—08 – AS informerade om detta från det mejl som sänts ut. Jonas Svartlok 
tyckte att JHRF bör delta – beslutades att delta och uppdrogs åt Henrik Mundt att delta. 
 
7 Branschseminarium i Gävle 2012-11-17 
 
Anders Svensson berättade att ArbetSam (och SJVM) tydligen planerat ett speciellt dokumentationsseminarium 
(som en del att av detta) – är det även tänkt att ta med andra ämnen? Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta 
Robert Sjöö om inriktningen på branschseminariet. 
 
8 Hemsida och mejl 
 
Anders Svensson meddelade att hans mejlhantering av den egna JHRF-adressen nu var igång. Han hade då no-
terat att det fanns en hel del spam som behöver rensas, vilken förmodligen även gäller de andra mejladresserna. 
Jonas Svartok svarade att var och en kn rensa sina adresser, administratörerna kan rensa allas. Uppdrogs åt 
Anders Svensson att städa bort spam i övrigas lådor och kollar förekomst av mejl-adresser och eftersändning. 
 
Anders Johansson påpekade att hemsidan behöver uppdateras och han föreslog att investera i programmet 
FrontPage åt Anders Svensson – detta beslutades. 
 
9 Ekonomi 
 
Sten Nordström påpekade att han titta på det ekonomiska läget och det verkar OK. Han ska snart skicka ut fak-
turor avseende medlemsavgifterna. Jonas Svartlok undrade när det är aktuellt att söka om organisationsstödet 
från RAÄ? Anders Svensson svarade att det är aktuellt sent i höst. Anders Johansson framhöll att inför detta 
måste förbundet vara beredda på att kunna rapportera det vi gjort. Sten Nordström fyllde på med att det är måste 
tänkas på detta när budgeten görs. Jonas Svartlok föreslog att göra två budgetar – en med och en utan stöd. 
Anders Svensson föreslog att göra budget i oktober för att ha underlag till ansökan. 
 
Anders Svensson informerade om Almedalsprojektets ekonomi: Det som hade budgeterats hade i stort sett fallit 
ut som det budgeterats – en del utgifter som blev högre (bl a platsen) togs ut av att andra (bl a seminarierna) blev 
lägre. Det hade dock tillkommit utgifter som inte fanns med förra året och därför inte heller togs med i budgeten 
– bil- och parkeringsersättningar. Med dessa såg nu projektet att kosta ca 12 000 SEK mer än budgeterat, d v s ca 
6 000,- till per organisation. Han såg dels dessa utgifter som acceptabla, dels att organisationerna bör ha råd med 
merkostnaden, men ville passa på att informera om dem. 
 
Jonas Svartlok påpekade att JHRF har haft ett resereglemente, som behöver uppdateras. Han föreslog att ta upp 
detta under höstmötet. Vad som behöver tillkomma är ersättningar för förlorad arbetsförtjänst samt d:o för extra 
kostnader. Morrgan Claesson föreslog att ha något slags dagtraktamente när man är borta några dagar. Sten 
Nordström påpekade att ett sådant kommer att innebära att kostnaderna sticker iväg. Man behöver dessutom då 
kolla vad som egentligen gäller. Uppdrogs åt Anders Svensson att kollar vad som finns om tidigare reseregle-
mente. 
 
Sten Nordström förordade att komma in med kvitton för verifierade kostnader. Anders Johansson påpekade att 
skattefridelen av traktamentet ersätter merkostnader – det är ca 10 % av dagtraktamentet. Han förordade att det 
hanteras restriktivt och med klara regler, t ex ett styrelsebeslut varje gång det ska tillämpas. Jonas Svartlok på-
pekade att det handlar om att ersätta måltider eller att ersätta med traktamente. Henrik Mundt påpekade att man 
med traktamenten o dyl riskerar skattekontroll. Anders Johansson påpekade att detta och hantering av ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst kräver skattebetalning och arbetsgivarregistrering. Uppdrogs åt Sten Nordström att 
kolla läget kring dessa frågor och beslutades att ta upp frågan på nytt nästa gång. 
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10 Övrigt 
 
a) Informationsutbyte  
 
Anders Svensson föreslog informationsutbyte med liknande organisationer i Sverige och Norden, d v s (bl a) 
MHRF, BHRF, DVF och Museumsbanerådet (det senare i Norge). Han tänkte sig att skicka Spårburen till dem 
och att de gärna får skicka motsvarande information (per mejl). Beslutades genomföra detta. 
 
b) Logotype 
 
Anders Svensson meddelade att han har skickat de gamla loggona till Jonas Svartlok. Jonas Svartlok meddelade 
att han har pratat med Göran Fritzon som kan ta tag i detta efter början av september. 
 
c) Information 
 
Anders Svensson meddelade att har fått ut Spårburen 3/12 för några dagar sedan och att arbetet med nr 4/12 
påbörjats – det är tänkt att (bl a) handla om Almedalsdeltagandet. 
 
11 Nästa möte 
 
Meddelades att Jonas Svartlok i mitten av augusti kallar till ett telefonmöte (någon kväll) första (hela) veckan i 
september. 
 
12 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna 21:35. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Mötessekreterare   Ordförande 
 


