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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-05-22 
 
Start:  12:00 
Plats: Mötesrummet andra klass, Hotell Stinsen, Hallsberg 
Närvarande:  Stefan Blomstrand 

Anders Johansson 
Sten Nordström 
Anders Svensson 
Anders Enqvist (suppleant, ersättande ledamot) 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2016-04-18 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Översyn av försäkringar behandlades under det gemensamma mötet med MRO. Anders Johansson föreslog att 
uppdra till Sten Nordström att ta de kontakter som behövs för att se över försäkringsupplägget – detta besluta-
des. 
 
b) Medlemsavgifter 
 
Anders Svensson berättade om sitt förslag och dess bakgrund: ett uppdrag från årsmötet att se över medlemsav-
giften, att öka det totala medlemsavgiftsuttaget till 120 000,-, att ta ut avgiften per körd tågkm, dock med ett 
minsta belopp om 1 000,- samt att MRO-medlemmar och medlemmar utan trafik skulle få sin avgift höjd till 
800,-. Med en kilometeravgift skulle man komma runt problemet att medlemmarna trafiksamverkar i ”kluster” 
som inte får högre avgift än den som kör mest tågkilometer tidigare har haft ensam. Ett problem var Spårvägs-
sällskapet Ringlinien – accepterar de en till något under 20 000,- höjd medlemsavgift? Föreslogs att diskutera 
frågan med dem. Sten Nordström förordade en ren kilometeravgift eller uttag efter tågkm i flera steg än nu. 
Stefan Blomstrand undrade om det skulle bli ett problem att räkna ut det? Sten Nordström svarade att det bör gå 
lätt att räkna ut, både per km och med intervall. Beslutades att fortsätta arbetet med detta för att kunna förelägga 
höstmötet ett förslag. Stefan Blomstrand föreslog att på hemsidan och i utskick informera om att förbundet 
önskar få in medlemmarnas verksamhetsberättelser – detta är ett krav enligt stadgan. Detta beslutades också. 
 
3 Gemensamma föreskrifter 
 
Funder. Anders Svensson berättade om funderingar från SKÅJ om föreskriftsramavtal. Stefan Blomstrand påpe-
kade att avsikten är att titta på SJVMs föreskrifter, se om dessa kan användas och i så fall kontakta SJVM om att 
få använda dem – JHRF får enligt Transportstyrelsen inte vara utgivare av föreskrifter. 
 
4 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Remisser 
 
Kommande remissvar behandlades under det gemensamma mötet med MRO 
 
b) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Denna översyn behandlades under det gemensamma mötet med MRO Intet nytt. 
 
c) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Stefan Blomstrand meddelade att det skapat en liten TTJ-grupp med Trafikverket, SJ AB och Green Cargo. 
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d) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Intet nytt. 
 
5 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Stefan Blomstrand berättade att det nu finns godkända utbildningsplaner för Y6-8, X16-17 och Ma. Det finns 
också utbildningsplan för TSM växling, ombordare och tågs iordningsställande. 
 
Anders Johansson framhöll behovet av att få bli befriade från utbildningsavgifterna, 40 200,- per år, genom att 
skriva avtal så att utbildningarna bara gäller för av Transportstyrelsen godkända museiorganisationer. Sten Nord-
ström föreslog att den som utbildas får skriva på ett papper att man bara ska använda utbildningen internt. 
Anders Johansson fyllde på med att dessutom ska utbildningsgruppen godkänna utbildningen – Stefan Blom-
strand föreslog att ändra utbildningsreglementet för att få med detta. Uppdrogs åt Stefan Blomstrand att fila på 
en skrivelse att skicka till Transportstyrelsen och framföra på seminariet om det rörliga kulturarvet i Almedalen. 
Anders Johansson föreslog ett enskilt möte med Maria Ågren under Almedalen. Stefan Blomstrand föreslog att 
man utformar intygen så att de endast gäller på av Transportstyrelsen listade museiorganisationer. Anders 
Johansson föreslog att förtydliga detta med att det endast gäller JHRF-medlemmar. 
 
6 MRO 
 
Previaavtal m m avhandlades under det gemensamma mötet. 
 
7 FEDECRAIL 
 
a) Rapport från konferens i och kring Dornbirn, Österrike 
 
Anders Svensson meddelade att en sådan rapport finns i Spårburen 3/16. 
 
b) Deltagande i HOG-möte i september 
 
Anders Svensson meddelade att Jonas Svartlok meddelat honom att HOG-möte planeras i september, någonstans 
i Europa. Stefan Blomstrand föreslog att fundera på deltagande i detta till nästa möte. 
 
8 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att det inom ThN pågår arbete med att försöka få med rörligt kulturarv i arbetet 
med den kommande kulturarvspropositionen. Läget för eventuellt gemensamt remissvar behandlades under det 
gemensamma mötet med MRO. 
 
9 ArbetSam 
 
Anders Svensson meddelade att rapport från ArbetSams Museidagar och årsmöte i Varberg 2016-04-08—09 
finns i Spårburen 2/16. 
 
10 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmöte 2016 
 
Stefan Blomstrand föreslog höstmöte 2016-10-15—16 i Falköping. Beslutades att hålla höstmötet dessa datum 
och undersöka möjligheten att ha mötet i Falköping. 
 
b) Vår- och årsmöte 2017 
 
Lokalisering av nästa vår- och årsmöte avhandlades under det gemensamma mötet med MRO. 
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11 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhetsseminarium 
 
Anders Johansson föreslog att ersätta ej återbetalningsbara biljetter till föreningar. Sten Nordström tyckte att 
detta är OK. Beslutades att göra detta till de föreningar som begär det och kontakta MBV om deras kostander. 
 
Anders Svensson påpekade att arrangerandet av dessa möten bör präglas av regelbundenhet, gärna i början av 
februari för att inte kollidera med MRO motsvarande möte. Stefan Blomstrand föreslog i stället november. 
Anders Johansson preciserade till två veckor föra Hjulmarknaden. Beslutades att arrangera säkerhets- och 
utbildningsseminarier i Hallsberg (Hotell Stinsen) 2016-11-12—13. Det ska särskilt framhållas att deltagande i 
dessa seminarier är obligatoriska för att få delta i försäkringen. 
 
c) Utbildningsseminarium 
 
Se punkt 11 a) ovan. 
 
d) Teknikseminarium 
 
Detta seminarium under det gemensamma mötet med MRO. 
 
e) Miljöseminarium 
 
Detta seminarium under det gemensamma mötet med MRO. 
 
12 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
Behandlades ej. 
 
13 Hemsida och mejl 
 
Behandlades ej. 
 
14 Övrigt 
 
a) Information 
 
Behandlades ej. 
 
15 Nästa möte 
 
En regelbundenhet i dessa möten diskuterades. Beslutades att återkomma senare om nästa möte. 
 
16 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 17:00 (efter paus 12:15 – 16:15 för lunch och möte med MRO). 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 


