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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-01-14 
 
Start:  20:35 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Stefan Blomstrand 

Anders Johansson 
Sten Nordström 
Jonas Svartlok 
Anders Svensson 
Micke Däckfors (suppleant) 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2015-10-01 godkändes. 
 
2 Inför årsmötet 
 
a) Valberedningsfrågor 
 
Jonas Svartlok konstaterade att än har inget hänt – det finns behov att stöta på valberedningen. Det är fortsatt ak-
tuellt att fortsätta med förfarandet med nominering. Stefan Blomstrand föreslog att skicka ut nyhetsbrev för att 
påminna om att det är dags att nominera. Micke Däckfors påpekade att en deadline för svar behövs från valbe-
redningen. Jonas Svartlok svarade att det kan räcka med att meddela att nomineringarna ska vara inne i god tid 
samt att tala om vilka som inte står till förfogande för omval. Uppdrogs åt Anders Svensson att utarbeta förslag 
till nyhetsbrev (verkställt; sekr anm 2016-01-16). 
 
b) Motion (från valberedningen) 
 
Jonas Svartlok undrade om de närvarande läst motionen? En del är bra, annat mindre bra som krav på hemmafö-
reningsdeltagande på styrelsenivå. Uppdrogs åt Anders Svensson och Jonas Svartlok att arbetar på styrelsens 
svar på motionen (arbetet igångsatt; sekr anm 2016-01-16). 
 
c) Verksamhetsberättelse m fl dokumentation 
 
Anders Svensson framhöll att verksamhetsplanen behövs som bilaga till bidragsansökan till RAÄ. Jonas 
Svartlok föreslog att ta bort frågetecknen ur verksamhetsplanen. Även en del ytterligare detaljer kan tas bort. I 
övrigt godkändes verksamhetsplanen. 
 
Sten Nordström meddelade att resultatrapporten är nästan klar – den har sänts till styrelsen i det skick den nu fö-
religger. Anders Svensson påpekade att den information som finns där räcker som underlag för RAÄ-bidragsan-
sökan. 
 
Anders Svensson meddelade att arbetet med verksamhetsberättelsen startar något senare, förhoppningsvis inom 
de närmaste veckorna. 
 
3 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Kulturdepartementets remisser på Översyn av regelverket om kulturföremål och Museiutredningen 
 
Anders Svensson meddelade att MRO vill svara på dessa tillsammans med JHRF. Uppdrogs åt Anders Svensson 
och Jonas Svartlok att kontakta Per Englund om möte kring detta och en eventuellt utvidgad samordning med 
övriga intresserade ThN-medlemmar. 
 
b) Ansökan till RAÄ om centralorganisationsbidrag 
 
Anders Svensson hade sänt ut ett förslag till ansökan. Detta godkändes med tillägg av att samordning med Sten 
Nordström behövs om de ekonomiska delarna. 
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c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Jonas Svartlok noterade att inget hänt med denna kontakt och föreslog att ändra taktik till att i stället kontakta 
Trafikverkets museers Robert Sjöö – uppdrogs åt honom att göra detta. 
 
d) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Stefan Blomstrand informerade om att införandet enligt beslut skjutits upp till 2016-03-01. Jonas Svartlok 
konstaterade att JHRF kan ha insyn via andra som deltar i detta arbete. 
 
e) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Jonas Svartlok konstaterade angående brevet till infrastrukturministern att det varit stendött trots påminnelse. 
Han undrade vad göra? Uppdrogs åt Jonas Svartlok att på nytt skicka påstötning till Näringsdepartementet om 
svar på skrivelsen om kontakt med dem. 
 
f) Näringsdepartementets remiss på Järnvägsorganisationsutredningens betänkande 
 
Uppdrogs åt Anders Svensson att kolla att förbundet får denna. (Slutbetänkandet heter En annan tågordning – 
bortom järnvägsknuten (SOU 2015:110). Det synes inte ha sänts ut på remiss än. Utredningen kontaktad om att 
JHRF önskar vara med bland remissinstanserna. Sekr anm 2016-01-16.) 
 
4 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Stefan Blomstrand meddelade att inför utskick ligger en kursplan för ombordare och att Björn Fura har 36 nästan 
färdiga utbildningsplaner för fordon. De som engagerar sig i utbildningsorganisationens arbete är Björn Fura, 
han själv, Rolf Ryrholm och Jan Långström. Jonas Svartlok, som påpekade att han ingår i utbildningsgruppen, 
noterade att han inte sett några mejl och undrade varför? Stefan Blomstrand svarade att kommunikationen mest 
bestått av telefonsamtal och ”bilaterala” mejl. Han fortsatte med att man försöker med tunna utbildningsplaner 
och själv håller de första utbildningarna. Anders Johansson önskade utbildningsplaner för att kunna genomföra 
examination. Stefan Blomstrand svarade att det önskar flera andra… 
 
5 MRO 
 
Jonas Svartlok konstaterade att kontakterna avsevärt har förbättrats – jfr punkt 3 a) ovan. 
 
6 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i konferens i och kring Dornbirn, Österrike 
 
Jonas Svartlok undrade om förslag fanns? Anders Svensson svarade att konferensinbjudan har skickats ut av 
FEDECRAIL – kongressen äger rum 2016-04-21—23 med möjlighet att förlänga deltagandet till såväl 
2016-04-27 som 2016-04-29. Han meddelade att han önskar vara med, eventuellt hela tiden till 2016-04-29. 
Anders Johansson meddelade att han vill vara med på HOG-aktiviteterna. Stefan Blomstrand meddelade att han 
gärna vill vara med, men inte vet om man han kan då. Sten Nordström föreslog att vika en plats för den nya ord-
föranden (från 2016-03-19). Anders Svensson påpekade att anmälan ska vara inne senast 2016-03-18 och hotell-
bokningarna ännu tidigare, 2016-03-11. Föreslogs ta beslut om detta senare – beslutades att bordlägga frågan till 
nästa möte. 
 
b) Övrigt 
 
Anders Johansson meddelade att det inte kommit något från HOG den senaste tiden. 
 
Anders Svensson meddelade att uppgift om oförändrad poäng, 195, sänts till FEDECRAIL medlemsregistrator. 
Detta som effekt av att medlem utträtt och en inträtt, dock med samma poängstatus. 
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7 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Intet nu. (Senare har det meddelats att Transportstyrelsens GD inte kunde det föreslagna datumet i mars varför 
det nu pågår undersökning av alternativa datum för ThN vårmöte i slutet av april eller början av maj. Sekr anm 
2016-01-16.) 
 
8 ArbetSam 
 
Anders Svensson meddelade att ArbetSams Museidagar och årsmöte äger rum i Varberg (med omgivningar) 
2016-04-08—09. Uppdrogs åt Anders Svensson att delta med Jonas Svartlok som reserv. 
 
9 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Vår- och årsmöte 2016 
 
Micke Däckfors meddelade att han har fått en prisuppgift som är väl hög från en anläggning. Jonas Svartlok 
undrade om boende i Nyköping är ett alternativ? Micke Däckfors svarade att där finns flera alternativ. Jonas 
Svartlok undrade vilka arrangemang som planeras? Micke Däckfors svarade att besök på Femöresfortet planeras. 
Stefan Blomstrand framhöll att något slags tåghämtning från Flen eller Nyköping vore bra. Anders Svensson 
framhöll att JHRF behöver få ut inbjudan till års- och vårmötet rätt så snart. Stefan Blomstrand undrade om man 
kan ordna med förhandsinfo? Anders Svensson föreslog att ta med den i det beslutade nyhetsbrevet enligt punkt 
2 a) ovan – beslutades att genomföra detta. 
 
10 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Arbetsmiljöutbildning 
 
Jonas Svartlok meddelade att Rickard Wester inte har svarat och att han ska kontakta honom igen. 
 
b) Säkerhetsseminarium 
 
Stefan Blomstrand undrade vad som hände med de som skulle kontaktas? Jonas Svartlok svarade att Stefan 
Halldén har tackat ja. Stefan Blomstrand föreslog att kolla med Christer Södergren och noterade att förseningen 
gör att det får bli ett kombinerat säkerhets- och utbildningsseminarium en helg. Jonas Svartlok föreslog en helg i 
maj. Stefan Blomstrand undrade om det kan fungera med 2016-05-14—15?  Micke Däckfors påpekade att Stefan 
Halldén antagligen kör lok åt FSVJ/GBBJ då. Anders Svensson framhöll att i första hand måste datum kollas 
med de som ska hålla i seminarierna! Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att kolla med Christer Södergren och åt 
Jonas Svartlok att kolla med Kim Bäckström och (datum) med Stefan Halldén. 
 
c) Utbildningsseminarium 
 
Se punkt 10 b) ovan. 
 
d) Teknikseminarium 
 
Jonas Svartlok berättade att han häromdagen träffade Henrik Reuterdahl från SJVM och denne meddelat att ett 
sådant skulle kunna ordnas. Anders Svensson undrade om Filterinstallation i ånglok – SJVM erfarenheter kunde 
vara ett ämne på ett sådant seminarium? Anders Johansson svarade att i så fall skulle seminariet äga rum nu… 
 
Henrik Reuterdahl ville dessutom ha en konferens med JHRF- (och MRO-) föreningarnas ordföranden. 
 
e) Miljöseminarium 
 
Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kolla detta med Johan Vinberg. 
 
f) Krishanteringsseminarium 
 
Anders Johansson hade varit i kontakt med en MSB-person som kan ställa upp en helg – han återkommer. 
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11 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
Anders Svensson meddelade att han kommer att delta i Transportstyrelsens branschrådsmöten och FRI-möten, 
det senare ligger närmast i tiden. 
 
12 Hemsida och mejl 
 
Stefan Blomstrand meddelade att han gjort en gigantisk uppdatering och bl a lagt upp en mängd gamla protokoll 
m m. 
 
13 Ekonomi och försäkringar 
 
Sten Nordström påpekade att mycket redan avhandlats, se punkt 2 c) ovan. Stefan Blomstrand undrade om kost-
nader och intäkter i Arvidsjaur är utredda? Sten Nordström svarade att han tror att allt är utrett. Stefan Blom-
strand undrade hur kostnaden var jämfört med övriga möten? Sten Nordström svarade att kostnaden står i resul-
tatrapporten – den blev ca 40 000,- brutto. Han skickar ut en ny resultaträkning när resten av bokföringen är klar. 
Stefan Blomstrand konstaterade att det var mycket nöjda deltagare i Arvidsjaur och Anders Svensson fyllde på 
med att det för att vara ett höstmöte var rekordartat deltagande. 
 
14 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson meddelade att det, enligt ovan, kommer ut en Styrelsen informerar rätt så snart och 1–2 
nummer av Spårburen inom någon månad. 
 
Anders Svensson undrade om det fanns intresse för att återgå till att prenumerera på JärnvägsInfo-Förlagets 
utskick av evenemangskalendrar till medlemmarna? Beslutades att prenumerera på dessa utskick.  
 
15 Nästa möte 
 
Beslutades att ha styrelsemöte per telefon 2016-02-02 kl 20:30. 
 
16 Avslut 
 
Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:45. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 

    
Anders Svensson   Jonas Svartlok 
Sekreterare    Ordförande 
 


