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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-11-03 
 

Start:  20:00 

Plats: Via telefon 

Närvarande:  Mikael Däckfors 

Anders Johansson 

Sten Nordström 

Anders Svensson 

Jan Långström (suppleant, ersättande ledamot) 

 

1 Föregående protokoll 

 

Protokollet från styrelsemötet 2019-09-01 godkändes. 

 

2 Ekonomi och försäkringar 

 

a) Försäkringar 

 

Sten Nordström meddelade att han ska prata byggnader med Söderberg & Partner (och RAÄ) inför säkerhets-

seminariet i Hallsberg. Anders Johansson påpekade att det handlar om att försäkra en järnvägsfastighet. 

 

b) Ekonomi övrigt 

 

Sten Nordström meddelade att han ska skicka ut fakturor på medlemsavgifterna. Anders Johansson undrade om 

det kommit någon respons på mejlet till Heimo Echensperger om JHRF medlemsavgift till FEDECRAIL? 

Noterades att ingen sett något svar. 

 

3 Gemensamma föreskrifter m m 

 

a) Gemensam olycksutredare 

 

Anders Johansson meddelade att han inte hade funderat vidare på detta. 

 

b) Allmänna råd och anvisningar för säkerhetsstyrningssystem 

 

Jan Långström meddelade att han filat på detta. Det finns nu provisoriska kapitel och han har även pratat med 

Carl-Erik Olsson. Avsikten är att presentera ett utkast på säkerhetsseminariet i Hallsberg. 

 

c) Databas över tillgänglig trafikpersonal 

 

Michael Däckfors konstaterade att någon behöver göra det… Anders Svensson påpekade att frågan nog kommer 

upp på säkerhetsseminariet i Hallsberg. 

 

d) Gemensamma underhållsplaner 

 

Anders Johansson noterade att också detta blir föremål för diskussion på säkerhetsseminariet i Hallsberg. 

 

e) Gemensamma hälsokrav 

 

Anders Johansson påpekade att de nya föreskrifter som antagits av Transportstyrelsen är mer tydliga. 
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f) Sammanställning över färdiga föreskrifter 

 

Anders Svensson meddelade att han gjort ett förslag till gemensam infrastrukturföreskrift (för depåspår). Jan 

Långström påpekade att alla tycker det är bra, men ingen vill göra det. Sten Nordström påpekade att det beror på 

vilken infrastruktur man har. ENJ har lagt ut sina regler öppet på Internet. Anders Johansson påpekade att det har 

även SMoK gjort. Anders Svensson påpekade att SKÅJs regler finns i databasen, som kräver inloggning. Sten 

Nordström framhöll att föreningarnas regelsamlingar bör vara offentliga – de finns ju ändå hos Transporstyrel-

sen. 

 

g) Gemensamt rapporteringssystem 

 

Anders Johansson noterade att också detta blir föremål för diskussion på säkerhetsseminariet i Hallsberg. 

 

4 Medlemsmöten o dyl 

 

a) Vår- och årsmöte 2020 

 

Anders Svensson noterade att höstmötet föreslog 2020-03-21—22 i Luleå. Jan Långström meddelade att MBV 

styrelse ska ha möte 2019-11-06 och tar upp det då, men det verkar inte omöjligt. Anders Johansson undrade hur 

boende kan ordnas? Jans Långström svarade att det är lite dåligt (i närheten), men hotell och hjälp med inkvarte-

ring ska undersökas. 

 

5 Uppdrag till styrelsen 

 

a) Listor över föreningarnas säkerhetsansvariga m m 

 

Anders Svensson påpekade att det även gäller utbildningsansvariga, trafikchefer, maskinchefer och banchefer 

och att han där har ett dåligt samvete för att det inte gjorts än. 

 

6 Kontakter med departement, myndigheter m m 

 

a) Remisser 

 

Anders Svensson informerade om läget avseende ett antal remisser: 

• Föreskrift om hälsoundersökningar m m till Transportstyrelsen – denna är insänd. 

• Föreskrift om avgifter 2020 till Transportstyrelsen – denna är insänd tillsammans med MRO. 

• Nya järnvägslagar m m till Infrastrukturdepartementet – denna är insänd. Anders Svensson meddelade att 

han arbetade in det tilltänkta brevet till Infrastrukturdepartementet om persontrafik på industrispår i remis-

svaret. 

• Ändring i Järnvägsförordningen avseende förfarande vid nedläggning av järnvägssträcka från 

Infrastrukturdepartementet – denna är insänd. Anders Svensson meddelade att han försökte få tag på Per 

Englund om att sända in detta remissvar gemensamt med MRO, men han lyckades inte. 

• Ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet till Transportstyrelsen – denna ska vara inne senast 

2019-12-06. 

• Upphävande av föreskrifter om EG-kontroll till Transportstyrelsen – denna ska vara inne senast 2019-12-06. 

 

(Det har senare kommit ytterligare en remiss från Transportstyrelsen, om Föreskrifter och allmänna råd om 

säkerhetsstyrningssystem, som ska vara inne 2020-01-10; sekr anm 2019-11-14.) 

 

b) Kontakt med Transportstyrelsen 

 

Sten Nordström meddelade att han ska ta kontakt med dem om persontrafik på industrispår, men ännu inte har 

haft möjlighet till detta. 
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c) JVM trafikverksamhet visavi föreningarnas 

 

Anders Johansson konstaterade att detta avhandlades på vårmötet och frågan därmed kunde anses vara 

färdigbehandlad. 

 

d) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet 

 

Intet nu. 

 

e) Kontakt med Arbetsmiljöverket 

 

Anders Svensson berättade att ett mejl kommit från Johan Vinberg med förslag att gå in med en gemensam dis-

pensansökan om certifiering av (bl a) eldare (AFS 2017:3). Anders Johansson föreslog att skicka in en sådan och 

då ta upp att detta ingår i utbildningen till eldare, repetitioner m m. Anders Svensson föreslog att kontakta Johan 

Vinberg om detta – uppdrogs åt Anders Johansson att kontakta Johan Vinberg om detta. 

 

f) Frågor att ta upp med Infrastruktur- och Kulturdepartementet 

 

Intet nu. 

 

7 Utbildningsplaner och –organisation 

 

a) Utbildningsorganisation 

 

Anders Johansson undrade vilket företag som det föreslogs att kontakta innan förslaget från Solberga station 

kom upp? Jan Långström påpekade att TCC har utbildning i Hallsberg. Anders Johansson konstaterade att det 

kan vara det företaget som avsågs då. Uppdrogs åt Michael Däckfors att kolla med TCC. Anders Johansson 

påpekade att upplägget ska vara att de sköter administrationen och föreningarna kör utbildning via dem. Anders 

Svensson lade till att det också handlar om att betala någon slant för detta. 

 

b) Ny sammankallande i utbildningsorganisationen 

 

Anders Svensson meddelade att Jan Långström och Lars Lindström anmält sig som frivilliga, men någon som 

håller ihop det behövs. Anders Johansson föreslog att ta upp detta på säkerhetsseminariet i Hallsberg och där 

uppmana deltagarna att komma med förslag till sammankallande. 

 

8 MRO 

 

a) Styrelse-styrelse-möte 

 

Anders Svensson påpekade att ett sådant möte vore bra, men det problem att få tag på Per Englund. Anders 

Johansson undrade hur många från JHRF-styrelsen som är på Hjulmarknaden? Det visade sig vara några få och 

dessutom rätt så upptagna… 

 

9 FEDECRAIL 

 

a) Extra årsmöte 

 

Anders Svensson meddelade att ett sådant aviserats till slutet av december eller i januari, men dock obekant var. 

Anders Johansson fyllde på med att avsikten är att ändra i stadgarna så att styrelseledamöternas mandatperioder 

begränsas samt att det ska bli krav på deltagande i någon medlemsorganisations styrelse för att vara valbar. 

Anders Svensson påpekade att den sistnämnda idén motionerade några JHRF-medlemmar om för några år sedan 

med detta ansåg då inte JHRF var en bra idé – det begränsar valberedningar för mycket. Anders Johansson påpe-

kade att man får avvakta kallelse (som nu har kommit – mötet blir i Leuven, Belgien, 2020-01-11; sekr anm 

2019-11-14). 

 

Anders Johansson påpekade att 2020-04-24—25 är det ordinarie årsmöte i Bilbao, Spanien. 
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10 Tranporthistoriskt nätverk 

 

a) RAÄ utredning av stärkt lagskydd för rörligt kulturarv 

 

Anders Svensson berättade att det ännu inte kommit något om RAÄ rapport från Kulturdepartementet, men 

eventuellt ska komma inom kort. 

 

11 ArbetSam 

 

a) ArbetSam årsmöte och Museidagar 2020-04-17—19 

 

Anders Svensson noterade att det kanske var lite tidigt att besluta om deltagande nu samt att han för sin egen del 

såg möjliga problem kring ett eventuellt deltagande eftersom det kan bli Tågsläpp den helgen (nu har det dock 

beslutats att upphöra med Tågsläpp som gemensamt arrangemang på en fix dag, så det verkar inte längre vara ett 

problem; sekr anm 2019-11-14). 

 

12 BTO 

 

a) Extra årsmöte 2019-11-04 

 

Anders Svensson meddelade att detta äger rum i Stockholm och att BTO är under namnbyte till Tågföretagen. 

Han har anmält deltagande och en intressant punkt gäller avgifter för associerade medlemmar. Anders Johansson 

påpekade att BTO ombildar sig till en arbetsgivarorganisation och det är oklart hur JHRF kommer in där. Anders 

Svensson påpekade att det redan vid ordinarie årsmötet i våras framkom att man fortsatt vill ha med JHRF som 

medlem. (Rapport från mötet sänd till styrelsen; sekr anm 2019-11-14.) 

 

13 Arrangerande av kurser och seminarier 

 

a) Säkerhets- och utbildningsseminarium 

 

Anders Svensson meddelade att detta äger rum 2019-11-16—17 i Hallsberg. Det är nu 20 personer och ca 15 

föreningar anmälda och klart med Michael Carlsson som seminarieledare. Med tanke på det som hänt i Lärje 

borde BJs vara med. Anders Johansson undrade vad det finns för kontakter där? Anders Svensson svarade att 

han har kontakt sedan tidigare med trafikchefen Roger Jonasson. Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta 

denne. (Nu är kring 26 st från 16 föreningar och kontakt med BJs är tagen – eventuellt kommer det någon däri-

från; sekr anm 2019-11-14.) 

 

b) Utbildning i faktainsamling och olycksutredning 

 

Anders Johansson skulle återkomma om denna utbildning. 

 

c) Branschseminarium 

 

Anders Svensson meddelade att han tagit upp detta med SMTMs överdirektör, men varken fått nej eller ja. 

 

d) Utbildning växlingsförare huvudspår 

 

Anders Johansson föreslog att kolla med Michael Carlsson under säkerhetsseminariet om detta erbjudande från 

Solberga station kvarstår. 

 

e) Arbetsmiljöseminarium 

 

Anders Svensson meddelade att han kontaktat Arbetets museum Magdalena Åkerström men inte fått svar. 
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f) Övrigt 

 

Anders Johansson berättade att han var på NRSA höstmöte under ERTMS-punkten och att det där var ett 

föredrag från Stockholmskonsulterna. Det som framfördes var lika som 2011, så det har inte hänt så mycket 

sedan dess. Utrustningen har blivit någon MSEK billigare… 

 

14 Deltagande i möten, seminarier m m 

 

a) Järnvägsdagen 

 

Anders Svensson påpekade att mingel på ett sådant evenemang kan ge något, men det blir nog inget… 

 

b) Seminarium om 4e järnvägspaketet 

 

Anders Svensson meddelade att rubricerade äger rum i Örebro 2019-11-19 och att han har anmält sig. 

 

c) Järnvägens säkerhetskonferens 

 

Anders Svensson meddelade att rubricerade arrangeras av Transportstyrelsen, äger rum i Örebro 2019-11-20 och 

undrade om det var aktuellt med deltagande? Det är en kostnad för att delta. Michael Däckfors meddelade att 

Rolf Svensson från FSVJ blir med. 

 

15 Hemsida och mejl 

 

Jan Långström noterade att han har ett dåligt samvete där. Anders Johansson påpekade att det har kommit många 

spam till kontakt@jhrf.se på senare tid. 

 

16 Övrigt 

 

a) Information 

 

Anders Svensson meddelade att en ny Spårburen planeras – det finns redan en hel del material. 

 

17 Nästa möte 

 

Sten Nordström föreslog ett möte i samband med säkerhetsseminariet. Anders Johansson föreslog att ta ett 

Almedalsmöte snart, sedan ett styrelsemöte för uppföljning av säkerhetsseminariet runt 2019-11-20. Han sänder 

iväg mejl med förslag till mötesdatum kring första eller andra veckan i december. 

 

18 Avslut 

 

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:00. 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

    
Anders Svensson   Anders Johansson 

Sekreterare    Ordförande 

 


