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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-09-27 
 
Start:  21:05 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Micke Däckfors 

Anders Johansson 
Sten Nordström (punkt 2, 3 och från punkt 6 t o m 11 a)) 
Anders Svensson 
Jonas Svartlok (suppleant, ersättande ledamot) 

 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet 2016-09-05 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Sten Nordström meddelade att det nyligen var ett bra möte med Anders Jespersson så man gick igenom dagens 
försäkringar m m – det avses bli en del förbättringar och förtydligande av försäkringsvillkor. Denna gång 
avhandlades inte premier. Det har inte lyckats att fått till något möte med BTO, men man fortsätter med det. 
Anders Johansson föreslog att boka tid med dem vid ett kommande seminarium. Sten Nordström svarade att man 
måste få till detta möte mycket tidigare (det är klart från BTO att JHRF och MRO kan delta i deras försäkring; 
sekr anm 2016-10-02). Kontakterna med Folksam är positiva. Jonas Svartlok undrade när det blir upphandling? 
Sten Nordström svarade att man håller på med det. 
 
Anders Johansson undrade om Anders Jespersson kan medverka på höstmötet? Sten Nordström svarade att han 
ska kolla detta och återkomma (detta är OK; sekr anm 2016-10-02). 
 
b) Medlemsavgifter 
 
Sten Nordström meddelade att han ska skicka ut medlemsavgiftsfakturor i slutet av september eller början av 
oktober. Anders Svensson påpekade att det är angeläget att komma till skott med det uppskjutna medlemsav-
giftsbeslutet – det är ett uppdrag från årsmötet åt styrelsen att presentera förslag på höstmötet. Sten Nordström 
påpekade att han kan komma på höstmötet på söndagen. 
 
3 Gemensamma föreskrifter m m 
 
Anders Svensson meddelade att han nyss har sänt ut ett brev från SKÅJ. Jonas Svartlok undrade vad det handlar 
om? Anders Svensson svarade att det handlar om förslag till ramavtal för föreningarnas säkerhetsstyrningssys-
tem med lokala anpassningar och att föreningen är att bidra såväl ekonomiskt som personellt. Jonas Svartlok 
påpekade att enligt Transportstyrelsen är JHRF inte trafikutövare, men man skulle kunna hålla med ramavtal. 
Anders Johansson påpekade att styrelsen inte orkar med detta just nu. Micke Däckfors påpekade att han har bör-
jat funderat på en gemensam struktur för att underlätta arbete hos flera. Jonas Svartlok påpekade att man skulle 
kunna ha ett gemensamt personalregister. Micke Däckfors föreslog att se vad man kan göra med denna idé. Jonas 
Svartlok föreslog att sätta en utökad utbildningsgrupp på detta. Beslutades att ta upp frågan på höstmötet. 
 
Micke Däckfors påpekade att det kan hanteras av en annan huvudman än JHRF. Jonas Svartlok tyckte att det var 
naturligt att ta tag i detta när säkerhetsintyg del A och B ska in. Anders Svensson relaterade för Sten Nordström 
vad som sagts tidigare. Sten Nordström undrade hur man ska få in pengarna – det handlar om tiodubblade med-
lemsavgifter – det är en helt annan verksamhet som kräver betydligt mer pengar. Jonas Svartlok svarade att man 
får fundera över kostnaderna. Sten Nordström påpekade att det handlar om 1 MSEK för anställda. Men detta är 
ett jätteproblem att diskutera med RAÄ och andra myndigheter. Jonas Svartlok påpekade att under det strax in-
nan detta möte avklarade Almedalsmötet hade det pratats om att prata finansiering på Almedalen – kraven på ad-
ministration blir allt större. Detta är det inte föreningarna tänkta för. Sten Nordström påpekade att säkerhetsadmi-
nistration numera är kärnverksamhet i föreningarna. Detta är en viktig fråga att ta gemensamt med MRO. Anders 
Johansson föreslog att ta avstamp i kulturarvspropositionen och hoppas på stöd från denna. 
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3 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Remisser 
 
Anders Svensson meddelade att ett antal remissvar lämnats in och att det f n saknades nya remisser att ta 
ställning till. 
 
b) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
c) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
d) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
5 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Jonas Svartlok meddelade att arbetet har gått i stå igen, att det vaknar till ibland, men man har dock inget bra att 
sätt igång med. Anders Johansson svarade att han har bett Björn Fura att vara med en stund på höstmötet. 
 
6 MRO 
 
a) Styrelse-styrelse-möte 
 
Anders Svensson påpekade att det inte verkade fungera att anordna ett sådant i samband med höstmötet – det får 
bli nya försök (på MRO årsmöte har det utsetts en ny sekreterare, vilket gör det bra om de båda styrelserna kun-
de träffas; sekr anm 2016-10-02). 
 
7 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i HOG-möte i november 
 
Anders Johansson undrade om Jonas Svartlok kan vara JHRF representant på detta möte? Beslutades att sända 
Jonas Svartlok som JHRF representant på HOG-mötet 2016-11-26. Anders Johansson undrade om Micke 
Däckfors kan? Jonas Svartlok undrade om det finns något särskilt att ta upp på mötet? Anders Johansson före-
slog kompletterande intyg och förarlicens. Jonas Svartlok påpekade att fjärde järnvägspaketet är huvudtema för 
mötet. 
 
8 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att två ageranden pågår nu: Kontakter med Kulturdepartemenet om att det rörliga 
kulturarvet måste komma med i Kulturarvspropositionen, där ett antal ThN-representanter hade ett positivt möte 
med handläggaren, samt att åstadkomma ett motionsunderlag inför Riksdagens allmänna motionsperiod, som är 
insänt och där det redan börjat dyka upp motioner om rörligt kulturarv (hittills tre stycken; sekr anm 
2016-10-02). Dessutom kommer ThN att ha sitt höstmöte 2016-10-28. 
 
9 ArbetSam 
 
Anders Johansson meddelade att i Almedalsgruppen har det diskuterats att utesluta ArbetSam från ThN Alme-
dalsdeltagande. Anders Svensson påpekade att polistillståndet och därmed ansökan om plats går via ArbetSam. 
Anders Johansson underströk att det gäller att göra klart för dem att det handlar om att jobba tillsammans. 
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10 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Höstmöte 2016 
 
Anders Svensson meddelade att kallelse sänts ut och att 9 föreningar genom tillsammans 7 personer hittills 
anmält sig. Det kan bli aktuellt att fundera på nödplaner angående övernattning (det är nu 10 föreningar + JHRF 
med 11 personer; sekr anm 2016-10-02). 
 
Anders Svensson meddelade att Rolf Nord har anmält sig från MBV, så det finns någon som kan rapportera om 
branden och kring denna. 
 
Anders Svensson meddelade att han kan informera om olyckan i Karlstad. 
 
Anders Johansson föreslog att skjuta presentationen av Polar Express till vårmötet. 
 
b) Vår- och årsmöte 2017 
 
Anders Svensson påpekade att detta får beslutas på höstmötet (MRO beslutade på sitt årsmöte att ha sitt vårmöte 
i Nora 2017-03-04; sekr anm 2016-10-02). 
 
11 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhetsseminarium 
 
Anders Svensson påpekade att det har bollats förslag till inbjudan och det är angeläget att få ut denna, särskilt 
som obligatoriskt deltagande är tänkt. Jonas Svartlok undrade vad som händer om det inte kommer någon från 
någon av föreningarna? Sten Nordström svarade att då är de inte med i försäkringen. En anmäld som bli sjuk är 
OK. Jonas Svartlok undrade hur man ska se att föreningarna då skickar någon, vem som helst? Sten Nordström 
svarade att det är bättre än att ingen kommer. Jonas Svartlok undrade vem som ska hålla i detta? Anders 
Johansson svarade att han har pratat med Björn Fura, som inte sagt nej – han ska prata vidare med denne. Jonas 
Svartlok påpekade att han kan kolla med Kim Bäckström. Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson 
att sammanträda per telefon 2016-10-05 för att försöka ordna en färdig inbjudan. 
 
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 (dock beslutade MRO att ha höstmötet 2017 i Västervik och arrangören TJF har 
tänkt sig bl a miljöseminarium på detta; sekr anm 2016-10-02). 
 
12 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) Konferens i Nässjö om säkerhet m m 2016-10-24 
 
Anders Johansson var tveksam till deltagande i denna konferens – beslutades att inte delta.. 
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b) ERTMS-konferens 2016-10-25 
 
Anders Johansson tyckte deltagande i denna konferens inte är så intressant. Men han föreslog att fundera på 
deltagandet några dagar och sedan ta upp detta per mejl. 
 
c) Järnvägens säkerhetskonferens 2016-11-15 
 
Anders Svensson meddelade att den definitiva inbjudan nu kommit och att det kostar att delta. Anders Johansson 
föreslog att delta i denna konferens och kolla detta med utbildningsgruppen. Eventuellt skulle Björn Fura och/el-
ler Hans ”XH” Karlsson kunna delta för JHRF. 
 
13 Hemsida och mejl 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
14 Övrigt 
 
a) JHRF 40 år 
 
Anders Johansson föreslog att nämna detta på höstmötet. 
 
b) Information 
 
Anders Svensson berättade att han planerar att ge ut en ”Styrelsen informerar” kring höstmötet och lite annat. 
Senare kan det bli aktuellt med ett nummer av Spårburen. 
 
15 Nästa möte 
 
Beslutades att ha nästa styrelsemöte tillsammans med höstmötet. 
 
16 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 22:15. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 


