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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-08-21 
 
Start:  20:10 
Plats: Via telefon 
Närvarande:  Anders Johansson 
 Sten Nordström 

Anders Svensson 
 
1 Föregående protokoll 
 
Protokollen från styrelsemötet 2017-06-05 godkändes. 
 
2 Ekonomi och försäkringar 
 
a) Försäkringar 
 
Sten Nordström noterade att det varit förvånansvärt tyst kring detta – i övrigt inga kommentarer. 
 
b) Medlemsavgifter 
 
Sten Nordström meddelade att han inte haft tid med detta. Även utbildningsavgiften ska tas ut. Anders Johansson 
påpekade att denna ska tas ut baserat på kilometerrapporteringen. Anders Svensson framhöll behovet av att jaga 
på de sista som inte svarat – uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att göra detta – de får sätta sig 
ner och fördela arbetet. Sten Nordström framhöll att avsikten är att basera avgiften på omsättning. 
 
3 Gemensamma föreskrifter m m 
 
Anders Johansson hade sänt frågor till Anders Jespersson angående gemensam olycksutredare, men denne har 
inte svarat på hans frågor. Museitågskollektivet måste ha egna bra olycksutredningar och behöver träffa Anders 
Jespersson – han föreslog att sjösätta detta på säkerhetsmötet i Hallsberg 2017-11-11—12. Det bästa vore ett 
nätverk med tre—fyra leverantörer. 
 
4 Medlemsmöten o dyl 
 
a) Vår- och årsmöte 2017 
 
Anders Svensson noterade att det behövs uppföljning av uppdrag till styrelsen: Utbildning i faktainsamling och 
olycksutredning (utbildningsgruppen?), dokumentera vilka som ingår i gruppmejladresserna (genomfört), skapa 
listor över föreningarnas säkerhetsansvariga, utbildningsansvariga, trafikchefer, maskinchefer och banchefer (har 
kommit in från ca hälften av medlemmarna), samla in verksamhetsberättelser och/eller uppgift om årsomsättning 
och medlemstal (ett fåtal verksamhetsberättelser men däremot uppgifter om medlemstal m m från drygt hälften 
av medlemmarna – jfr även punkt 2 b) ovan) samt startande av något slags forum. Anders Svensson höll med 
Mikael Däckfors om att något befintligt forum bör användas och förordade själv Järnvägshistoriskt Forum, med 
tillägg av en eller flera relevanta ämnesgrupper. Konstaterades att Anders Johansson har ett uppdrag att prata 
med Rolf Sten om detta. 
 
b) Höstmöte 2017 
 
Anders Svensson påpekade att dialog behövs med MRO och TJF om gemensamt höstmöte inklusive seminarier i 
Västervik 2017-10-21—22. Han har haft en första dialog med Daniel Niklasson, TJF, om detta och har sökt ho-
nom för återkoppling. (Denna fråga kom att behandlas utförligt vid ett JHRF-MRO-styrelsemöte 2017-08-24 – 
se minnesanteckningar från detta möte; sekr anm.) 
 
c) Vår- och årsmöte 2018 
 
Anders Svensson påpekade att dialog behövs med MRO om detta ska vara gemensamt eller ej. (Denna fråga 
kom att behandlas vid ovan nämnda JHRF-MRO-styrelsemöte 2017-08-24 – se minnesanteckningar från detta 
möte; sekr anm.) 
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5 JHRF 40 år 
 
Anders Johansson föreslog att bryta säkerhetsseminariet kl 16 på lördagen för jubileumsaktiviteter. Anders 
Svensson undrade vilka personer som ska bjudas in? Anders Johansson svarade att styrelsen får börja med detta. 
Det finns tre kategorier seminariedeltagare: inbjudna gamla JHRF-aktiva där JHRF får stå för maten, eventuella 
talare där JHRF står för allt och vanliga seminariedeltagare som betalar ett paketpris, subventionerat av JHRF. 
Han föreslog att få iväg kallelse till Josef Doppelbauer snarast – han skulle kunna prata om möjligheter för mu-
seitåg på framtidens europeiska järnvägsnät. Uppdrogs åt Anders Johansson att till fråga honom. 
 
Anders Svensson meddelade att han kontaktat JHRFs första ordförande Jan Appelqvist, som skulle återkomma, 
men inte gjort det – han ska stöta på. Anders Svensson undrade om några andra är aktuella? Anders Johansson 
föreslog Anders Jespersson och även någon från Transportstyrelsen. Anders Svensson föreslog att bjuda in Kjell 
Palén, som var JHRF-aktiv på flera sätt under flera år. Anders Johansson föreslog att bjuda in aktiva under sena-
re år, även Morrgan Claesson. Uppdrogs åt Anders Svensson och Anders Johansson att fungera som jubileums-
kommitté. Beslutades också att genomföra ovan skisserade jubileumsaktiviteter – givet att tillfrågade ställer upp. 
Anders Svensson föreslog att även bjuda in MRO. Anders Johansson fyllde på med att även fler från föreningar-
na bör bjudas in. Anders Svensson påpekade att det även blir en jubileumsmiddag lördag kväll. Anders 
Johansson föreslog att även bjuda in Peter Sjöquist. 
 
6 Kontakter med departement och myndigheter 
 
a) Remisser 
 
Anders Svensson påpekade att en remiss på föreskrift om Transportstyrelsens avgifter 2018 har inkommit – ett 
förslag till svar finns och svar ska vara inne senast 2017-09-15. Han uppmanade styrelsen att snarast komma in 
med synpunkter. 
 
b) Kontakt med Transportstyrelsen 
 
Anders Johansson påpekade att sådana kontakter behövs och Sten Nordström meddelade att han ska ta förnyad 
kontakt vid ett kommande Borlängebesök. 
 
c) Brev till trafikutskottet 
 
Anders Johansson noterade att det är ett nytt läge p g  a ministerbyte m m – en förnyad kontakt behövs. 
 
d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
e) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
f) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet 
 
Se punkt 4 b) ovan. 
 
g) Previa 
 
Anders Johansson påpekade att dessa vid kontakt svarat ett blankt nej på att göra ett gemensamt avtal – de anser 
att detta ska varje förening stå för. 
 
7 Utbildningsplaner och -organisation 
 
Noterades att inget hänt – Anders Johansson meddelade att han ska diskutera detta med Björn Fura. 
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8 Eventuellt medlemskap 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast avseende eventuellt medlemskap för SJVM. 
 
9 MRO 
 
a) Styrelse-styrelse-möte 
 
Beslutades att ha ett sådant efter Almedalsmötet 2017-08-24 (så blev det också; sekr anm). 
 
10 FEDECRAIL 
 
a) Deltagande i HOG-möte i Edinburgh 2017-10-07 
 
Anders Johansson tror sig kunna delta och önskar få hotellkostnaden betalad. Anders Svensson avsåg också att 
delta på egen bekostnad. Sten Nordström tyckte att det var okej att betala övernattningskostnader för Anders 
Johansson – detta beslutades. Anders Johansson meddelade att han återkommer om möjlighet att delta. 
 
11 Transporthistoriskt Nätverk 
 
Anders Svensson meddelade att ThN har höstmöte 2017-10--26 – detta kolliderar dock med ett FRI-möte samma 
dag! Han ska försöka få ThN-mötet flyttat, annars behöver han en ”vikarie” på något av mötena. 
 
12 ArbetSam 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
13 Arrangerande av kurser och seminarier 
 
a) Säkerhetsseminarium 
 
Anders Svensson påpekade att nästa säkerhetsseminarium beslutats äga rum 2017-11-11—12 i Hallsberg. 
Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta Kim Bäckström om att vara seminarieledare. Anders Svensson 
påpekade att skulle detta inte gå är alternativet att fråga Stefan Halldén eller någon annan. 
 
b) Utbildningsseminarium 
 
Anders Svensson påpekade att detta har beslutats samordnas med säkerhetsseminariet – detta kräver dock änd-
ring av JHRF utbildningsorganisations regelverk. 
 
c) Branschseminarium 
 
Anders Svensson meddelade att han pratat med Robert Sjöö om ett branschseminarium om och kring Trafikver-
kets museers förändrade organisation. Robert Sjöö var positiv, men det har inte blivit någon återkoppling, varför 
han avser att kontakta honom igen. Anders Johansson framhöll behovet av att även diskutera med SJVM om 
fortsatta museitågskontakter och även om utbildningsfrågor, t ex av ångloksförare. Anders Svensson noterade att 
i denna nya museikonstellation behövs det kontakter både om järnvägsfrågor och ThN-frågor. 
 
d) Arbetsmiljöseminarium 
 
Noterades att denna fråga är vilande f n. 
 
e) Miljöseminarium 
 
Anders Svensson meddelade att ett sådant äger rum i Västervik 2017-10-21—22 som en del av höstmötet. Dia-
log om detta med MRO och TJF behövs (och har kommit igång – jfr bl a punkt 4 b) ovan; sekr anm). 
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14 Deltagande i möten, seminarier m m 
 
a) TAP/TAF-dagen 
 
Anders Svensson meddelade att rubricerade, som handlar om telematiklösningar för person- respektive godstra-
fik, äger rum i Stockholm 2017-09-21. Uppdrogs åt Anders Svensson att delta i denna. (Nu anmäld – det tycks 
helt enkelt vara detta års branschrådsmöte; sekr anm.) 
 
b) Branschråd Spårväg och tunnelbana 
 
Anders Svensson meddelade att Transportstyrelsen även startat rubricerade branschråd och att han kontaktat dem 
om att museitågens branschorganisationer inte kallats. Han hade fått svar med beklagande att man missat detta 
och ett önskemål att få kontaktperson(er). Han hade kontaktat JHRFs spårvägsmedlem SSR (utan att få svar) 
men senare kommit till insikt om att detta lämpligen kunde hanteras av MRO gemensamt för båda riksorganisa-
tionerna. 
 
15 Hemsida och mejl 
 
Intet nytt hade hänt sedan senast. 
 
16 Övrigt 
 
a) Information 
 
Anders Svensson meddelade att sedan senast hade två nummer av Spårburen kommit, i huvudsak ägnade åt 
Almedalen respektive FEDECRAIL-konferensen. 
 
17 Nästa möte 
 
Beslutades att hålla nästa möte per telefon 2017-09-18 kl 20:00. 
 
18 Avslut 
 
Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:00. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 
Sekreterare    Ordförande 
 


