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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-09-05 
 
Start:  20:05 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Micke Däckfors 

Anders Johansson 
Sten Nordström 
Anders Svensson 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2016-08-08 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Sten Nordström konstaterade att arbetet med att byta försäkringsmäklare rullar på – det var ett möte i Stockholm 
2016-08-30 där han och Per Englund från MRO mötte Anders Jespersson från Söderberg & Partners. Man fick 
då en sammanställning över skadeutfallet de senaste fem åren och kommentaren från Anders Jespersson var att 
det var lite skador och därmed ett bra förhandlingsläge. Det var för några år sedan en stor skada för OJF som 
man hade kunnat vinna om man processat, men det hade blivit stora kostnader ändå. Anders Jespersson tyckte att 
detta ska bevakas i TRAV med Trafikverket. Anders Johansson påpekade att det kan höja priset på försäkringen. 
Sten Nordström påpekade att de största kostnaderna ligger i de andra försäkringarna, inte i ansvarsförsäkringen. 
Det finns en hel del att göra på dessa andra försäkringar som förbättringar och möjlighet att sänka premier. Han 
kände att Söderberg & Partners är ett bolag mer på hugget. 
 
Sten Nordström meddelade att det ska bli en träff 2016-09--14 med Tågoperatörerna på förmiddagen och 
Folksam på eftermiddagen – han undrade om Anders Johansson kan vara med på dessa? Anders Johansson sva-
rade att det skulle kunna fungera. Sten Nordström fyllde på med att MRO ska vara med på eftermiddagen på mö-
tet med Folksam. Anders Johnasson noterade att ett antal skador på skadesammanställning var förda på JHRF – 
vad handlar det om? Sten Nordström svarade att det behöver undersökas. Anders Svensson undrade varför vissa 
belopp stod i en kolumn reserv? Sten Nordström svarade att det är ej avklarade ärenden. Han fick en fråga om 
ansvarsförsäkringen gäller vid trafik till Norge, men är det inte omöjligt att köra till NO? Anders Johansson 
svarade att man då måste köra på någon annans trafiktillstånd. Sten Nordström fyllde på med att man inte får 
köra med vissa fordon och Anders Johansson förtydligade med att de har andra krav på teknik m m. Sten 
Nordström berättade att det även pratats om att dela upp ansvarsförsäkringen och själva hantera skador under 10 
MSEK och de över 10 MSEK tillsammans med BTO. Anders Svensson konstaterade att det var rätt mycket 
MRO-medlemmar bland skadorna… 
 
b) Medlemsavgifter 
 
Anders Svensson påpekade att förslaget ska vara klart att sända ut före höstmötet. Anders Johansson föreslog att 
ta detta på styrelsemötet i oktober – detta beslutades. 
 
3 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Remisser 
 
Anders Svensson meddelade att det fortfarande inte synts till någon remiss på En annan tågordning. 
 
Anders Svensson meddelade att samrådssvaret på Regler för egenskydd i TTJ hade sänts in i tid. 
 
Anders Svensson meddelade att ett förslag till remissvar fanns på Transportstyrelsens avgifter 2017 – detta ska 
vara inne senast 2016-09-14. Anders Johansson föreslog att skriva det JHRF och MRO tycker ska framföras och 
bifoga en önskan om möte med Transportstyrelsen. Anders Svensson undrade om förslaget till remissvar är OK? 
Anders Johansson tyckte det – det behöver bara bifogas ett brev om önskemål om möte. Reimssvarsförslaget 
godkändes och det uppdrogs åt Anders Svensson att skriva ett förslag till brev. 
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Anders Svensson meddelade att ett (instämmande) förslag till remissvar på Transportstyrelsens Upphävande av 
föreskrift om TSD Trafikstyrning m m har skrivits och sänts ut – remissvaret ska vara inne senast 2016-09-16. 
Även detta remissvarsförslag godkändes. 
 
b) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
c) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Anders Johansson föreslog att diskutera detta med BTO när man träffar dem (se punkt 3 a) ovan). 
 
d) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
4 Gemensamma föreskrifter 
 
Beslutades att ta upp detta vid nästa möte i oktober. 
 
5 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Anders Johansson meddelade att han pratat lite med Stefan Blomstrand 2016-09-05 och han kan f n delta i arbe-
tet men inte driva det. Uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta Björn Fura eller någon annan om de kan ta 
tyngre lass i utbildningsorganisationen under en period. 
 
6 MRO 
 
a) Styrelse-styrelse-möte 
 
Anders Johansson föreslog att bjuda in MRO styrelse till Falköping förmiddagen 2016-10-15 (eller eftermiddag 
kväll 2016-10-14) – uppdrogs åt Anders Svensson att kolla detta med MRO (kontakt tagen och det kan gå bra; 
sekr anm 2016-09-10). 
 
7 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i HOG-möte i november 
 
Anders Johansson meddelade att HOG har meddelat att nästa möte är i London 2016-11-26, vilket är att dåligt 
datum (Hjulmarknaden äger rum då) – han föreslog att Jonas Svartlok då kan få representera JHRF. 
 
8 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att två ageranden pågår nu: Kontakter med Kulturdepartemenet om att det rörliga 
kulturarvet måste komma med i Kulturarvspropositionen samt att åstadkomma ett motionsunderlag inför Riksda-
gens allmänna motionsperiod (det senare är nu insänt; sekr anm 2016-09-10). Dessutom kommer ThN att ha sitt 
höstmöte 2016-10-28. Ett möte med tjänstemän från Kulturdepartementet kommer att äga rum 2016-09-09 (detta 
möte var enligt uppgift framgångsrikt – det finns förståelse för att det rörliga kulturarvet ska vara med i Kultur-
arvspropositionen; sekr anm 2016-09-10).  
 
9 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmöte 2016 
 
Anders Johansson meddelade att han avser att peta lite i programmet: det finns en rälsbuss kvar i Falköping och 
man skulle med denna kunna åka till Dalénmuseet i Stenstorp. Anders Svensson framhöll att det är önskvärt att 
kunna skicka ut kallelsen innevarande vecka. 
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b) Vår- och årsmöte 2017 
 
Uppdrogs åt Anders Svensson att kolla detta med MRO (kontakt tagen och kontakter med NBVJ ska tas inför 
MRO höstmöte; sekr anm 2016-09-10). 
 
10 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhetsseminarium 
 
Anders Johansson meddelade att Stefan Blomstran har ordnat en offert och skickat denna till styrelsen. För 35 
personer kostar det 52 000,- tillsammans. Sten Nordström framhöll att det beslutats att ska man vara med i för-
säkringen så ska man vara med på detta seminarium. Föreslog att skickar ut en preliminärkallelse till säkerhets-
seminariet på Stinsen i Hallsberg 2016-11-11—12. Punkter att ta upp är säkerhets- och incidentgenomgång. 
Uppdrogs åt Anders Svensson att skicka ut denna preliminärkallelse. 
 
b) Utbildningsseminarium 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
c) Teknikseminarium 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
d) Arbetsmiljöseminarium 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
e) Miljöseminarium 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
11 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Järnvägens säkerhetsseminarium 
 
Anders Svensson meddelade att ingen definitiv inbjudan kommit från Trafikverket till det preliminärt meddelade 
mötet i Stockholm 2016-11-15. Anders Johansson skulle återkomma med svar från Hans ”XH” Karlsson om del-
tagande på detta seminarium. 
 
b) Konferens i Nässjö om säkerhet m m 2016-10-24 
 
Anders Svensson meddelade att en inbjudan till denna kommit och att deltagande kostar 1 995,- + moms. Upp-
drogs åt honom att skanna och skicka inbjudan. 
 
12 Hemsida och mejl 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
13 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson berättade att två Spårburen kommit ut sedan senast – ett nummer med remisser m m och ett 
med dokumentation av Almedalsseminarierna och övrigt kring deltagandet. 
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b) JHRF 40 år 
 
Anders Svensson berättade att JHRF fyller 40 år 2017-11-12 (en söndag) och att det är dags att fundera på om 
detta ska firas på något sätt – t ex en skrift, seminarium eller ett festligt höstmöte – och föreslog att styrelsen 
funderar på detta till nästa möte. 
 
14 Nästa möte 
 
Beslutades att ha nästa styrelsemöte 2016-09-27 kl 21:00 per telefon. 
 
15 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:50. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 


