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Kallelse till års- och medlemsmöte 27 april 2021 

 
Härmed kallas ni till JärnvägsHistoriska RiksFörbundets, JHRFs, årsmöte via videokonferens den 27 april 
2021. 
 

Praktisk information. Vi avser att hålla JHRF årsmöte och ett kortare medlemsmöte som videokon-

ferens via Microsoft Teams på en tisdag kväll – grov tidplan för aktiviteterna, se nedan. Till hösten finns 
förhoppningen att kunna samlas fysiskt (i Luleå) och ha ett ”riktigt” medlemsmöte. Dagordning för års-
mötet enligt stadgan. 
 

Anmälan. Vi hoppas att så många som möjligt deltar, så att vi får en klar bild av medlemmarnas åsikter 

och önskemål i de viktiga frågor som står på agendan! Vi önskar senast 2021-04-16 information om delta-
gare (samtliga namn, mejladresser och förening) till mejl anders.svensson@jhrf.se! Till de som anmält sig 
skickar vi i god tid före mötet ut en länk för att ansluta sig till videokonferensen (ingen nedladdning av 
programvara behövs – det går att ansluta sig direkt via sin webbläsare) och alternativt ett telefonnummer 
och tillhörande kod för att ansluta sig via telefon. Dessutom kommer lite instruktioner och förhållningsorder 
skickas ut för att få mötet att fungera så smidigt som möjligt. 
 

Testmöte. Vi är medvetna om att detta med videokonferenser är ett nytt område för många liksom att 

för de som använt sig av videokonferens men inte just Teams kan man behöva bekanta sig med just 
denna variant. Det handlar om att ställa in mikrofon och högtalare, lära sig hur man stänger av mikrofonen 
när man inte ska prata för att alla andra ska undvika onödiga bakgrundsljud, ställa in videovisningen m m. 
Därför erbjuder vi ett ”testmöte” utan agenda och dokumentation måndag 2021-04-26 kl 19:00. Även till 
detta möte ska man anmäla sig med mejladress för att få länken till testmötet – gör det senast 
2021-04-16 till mejl anders.svensson@jhrf.se enligt ovan. 
 

Tisdagens möten äger rum via videokonferens enligt ovan. Tidplan för kvällen: 

• 18:00 – börjar årsmötet  

• 19:00 – (prel) kortare medlemsmöte 

• 21:00 – mötet slutar (senast) 
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Preliminär dagordning för medlemsmöte tisdag 2021-04-27 
 

1 Mötets öppnande 

 Mötesordförande och mötessekreterare m m 

 

2 Försäkringar 

 

3 Från medlemmarna 

 Aktuella frågor hos föreningarna, särskilt Civid-påverkan 

 

4 JHRF 

 a) Höstmöte 2021 (i Luleå men när?) 

b) Övrigt 

 

5 Arbetsmiljöverket 

a) AFS 2017:3 om certifiering av eldare 

 

6 Trafikverket 

 a) ERTMS 

 

7 Övriga frågor 

 

8 Mötets avslutande 

 

 


