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Verksamhetsplan 2016 
 
0. Inledning 
 
”Övertecknad” har försökt att bara enkelt punkta ner en rad (förslag på) åtgärder för förbundet att genomföra 
under 2016 att dels diskutera kring, dels använda för avstämning vad som genomförs och ej. 
 
1. Mötesarrangerande 
 

1.1. Arrangera vår- och årsmöte i Nyköping 2016-03-19—20 
1.2. Arrangera höstmöte 2016-10-?? 
1.3. Medarrangera (tillsammans med MRO och SJVM) teknikseminarium i Gävle under våren 
1.4. Medarrangera (tillsammans med MRO) styrelse-styrelse-möte under våren 
1.5. Arrangera säkerhets- och utbildningsseminarium under våren 
1.6. Medarrangera miljöseminarium (MRO huvudarrangör) 

 
2. Utlandskontakter 
 

2.1. Fortsatt medlemskap i FEDECRAIL – betala medlemsavgift 
2.2. Delta i FEDECRAILs kongress i (Dornbirn i) Österike 2016-04-21—24 
2.3. Ev deltagande i kulturarvstrafikgruppens (HOG) möte(n) vid andra tillfällen 

 
3. Utbildningsorganisation 
 

3.1. Samla in utbildningsplaner från medlemmar (och andra) 
3.2. Fortsatt arbete i utbildningsplan- och utbildningsorganisationsgrupperna 
3.3. Genomföra möten med utbildningsorganisationen (2 fortbildningsmöten, utbildningsrådsmöte) 
3.4. Arrangera utbildning i trafiksäkerhet 
3.5. Arrangera arbetsmiljöutbildning 
3.6. Arrangera utbildning i krishantering, myndighetskontakter vid olyckor etc 
3.7. Arrangera utbildningar i fordonsunderhåll 
3.8. Arrangera utbildning i fordonsbesiktning 
3.9. Diskutera utbildningssamordning med ArbetSam 

 
4. Gemensamt trafiktillstånd 
 

4.1. Bevaka utvecklingen inom frågan om ett gemensamt trafiktillstånd 
4.2. (Del)rapportera vid årsmötet 
4.3. Ev fortsatt arbete med föreskrifter m m 

 
5. Myndighets- och organisationskontakter 
 

5.1. Fortsatt agerande kring / bevakning av Transportstyrelsens avgiftsuttag 
5.2. Arbeta på definition av museifordon åt/med Transportstyrelsen 
5.3. Ta fram regelförenklingsförslag till Transportstyrelsen 
5.4. Delta i Transportstyrelsens Branschrådsmöten (i Borlänge; 2 st) 
5.5. Delta i Trafikverkets FRI-möten (i Stockholm; 4 st) 
5.6. Delta i/bevaka TTJ-arbetet (Trafikverket) 
5.7. Delta i Transportstyrelsens referensgrupper (säkerhetsstyrning, lokförardirektivet) 
5.8. Bevaka utvecklingen av ERTMS-införandet (Trafikverket) 
5.9. Bevaka utvecklingen av GSM-R:s samexistens med 3G/4G 
5.10. Bevaka relevanta myndighetsförslag och sända in remissvar 
5.11. Bevaka införandet av regler som kan påverka medlemmarna 
5.12. Fortsatt ansökan om organisationsstöd från RAÄ 
5.13. Delta i ev referensgruppsmöte för arbetslivsmuseibidraget 
5.14. Fortsatta kontakter med Tågoperatörerna om samarbeten 
5.15. Fortsatt samarbete med övrig transporthistoria inom ramen för ThN 
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6. Marknadsföring/lobbying 
 

6.1. Medarrangera (tillsammans med MRO) Tågsläpp 2016-04-24 
6.2. Medarrangera (tillsammans med MRO o ThN) deltagande i Almedalsveckan 2016-07-04—07-06 

 
7. Medlemmar 
 

7.1. Bevaka möjligheten till att utöka medlemsantalet 
7.2. Fortsatt utgivning av nyhetsbrevet Spårburen, gärna med något tätare frekvens 
7.3. Komplettera med Styrelsen informerar mellan Spårburen-utgåvorna 
7.4. Prenumerera på evenemangskalendrar från JInF till medlemmarna 

 
8. Administration 
 

8.1. Samla in resterande arkivalier hos nuvarande funktionärer och överföra dessa till arkivet i Krylbo 
8.2. Komplettera arkivet med utskrifter av färskare dokument, som protokoll och minnesanteckningar 
8.3. Delta i / representera JHRF på möten: 

8.3.1. ArbetSam årsmöte och museidagar i Varberg 2016-04-08—09 
8.3.2. MRO vår- och höstmöten (såvida dessa inte samarrangeras) 
8.3.3. ThN vår- och höstmöten 
8.3.4. Ev möten arrangerade av RAÄ 

8.4. Fortsatt medlemskap i ArbetSam – betala medlemsavgift 
8.5. Fortsatt medlemskap i ThN 
8.6. Fortsatt medlemskap i Tågoperatörerna – betala medlemsavgift 

 
9. Ekonomi 
 

9.1. Medlemsavgiften används till administration, möten och försäkringsarbetet 
9.2. Deltagar- och kursavgifter tas ut för vissa möten och konferenser 
9.3. Det statliga bidraget används för medlemmars nationella utbildnings- och möteskostnader 
9.4. Från 2014 avsatta medel ska användas för att utöka utbildningsverksamheten 

 


