Välkomna till Alingsås!

MRO-höstmöte 2018

Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg hälsar Er välkomna till Alingsås och
Anten-Gräfsnäs Järnväg. Vi hoppas att vi skall få en trivsam vistelse
tillsammans under helgen.
Något om oss.
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg bildades 1965 som Stora Lundby
Järnvägsmuseum och genomförde under åren 1965 – 1970 utfärdståg på den
smalspårig Västgötabanan mellan Göteborg och Forshem. De första åren gjordes
detta i första hand på sträckan Göteborg – Nossebro men efter nedläggningen av
sträckan Göteborg och Sjövik med utgångspunkt från Sjövik.
Efter nedläggningen av den södra delen av VGJ (Västergötland-Göteborgs Järnväg)
1970 kunde föreningen arrendera sträckan Brobacka-Anten-Gräfsnäs av SJ. Denna
sträcka kunde sedan år 2000 inköpas och ägs numera av föreningen. Vid val av
bansträcka bedömdes denna sträcka som varande den turistiskt mest intressanta
trots att den saknade lokstallar, verkstadslokaler m.m.
Efter detta har föreningen satsat på att bygga upp en infrastruktur med lokstall,
verkstad, personallokaler, nytt stationsområden i Gräfsnäs, m.m. En del av AGJ är
förklarat som kulturminne (delen Humlebo – Kvarnabo).
Vi bedömer i dagsläget att vi är till 80 % klara med våra infrastruktursatsningar
avseende utställnings- arkiv- och förvaringslokaler för fordon och annan materiel.
I dessa kvarvarande planer ingår även återupptagande av trafik på det s.k.
Brobackaspåret med den 199 meter långa Brobackatunneln.

Välkomna till AGJ och Alingsås!

Höst- och årsmöte i Alingsås 29 - 30 september 2018
Medlemsföreningarna i MRO kallas härmed till stadgeenligt årsmöte i Alingsås.
Plats: Grand Hotell i Alingsås. Hotellet ligger ca 100 meter från järnvägsstationen i
Alingsås. Mötet startar 13.00 men innan dess är det lunch från klockan 12.00.
Värd för mötet är Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) och ett fullständigt
program redovisas nedan. (reservation dock för mindre ändringar).
Där framgår förslag till mötesprogram med tider.
Deltagaravgiften för själva mötet betalas direkt till AGJ i lokalen för våra möten i
samband med mötets inledande på lördagen.
Förslag till program för årsmötet lördag:
12.00 – 13.00 Samling och lunch på Grand Hotell, Alingsås
13.00 – 13.10 Mötesinledning
13.10 – 14.30 Årsmöte enligt nedanstående dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Fråga om kallelse skett korrekt och i tid.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
6. Val av justerare.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag till stadgeändring. (utskickat till ordförande i varje förening)

11. Val ordförande i styrelsen.
12. Val av två ledamöter i styrelsen.
13. Eventuellt val av en suppleant i styrelsen.
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
15. Val av valberedning.
16. Förslag till budget och årsavgift för kommande verksamhetsår.
17. Hälsning från JHRF.
18. Bekräftelse av tid och plats för vårmötet 2019.
19. Förslag till plats för MRO höst- och årsmöte 2019.
20. Övriga frågor anmälda under punkt 3.
21. Årsmötet avslutas.

14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 17.00 Fortsättning årsmöte
18.00 – 19.30 Middag
19.30 Samling i hotellentrén för kvällsaktivitet (varma kläder)
Informationspunkter i samband med årsmötet:
Almedalen, Säkerhetsseminarium, Fedecrail och Tågsommar
Program söndag:
08.00 – 08.30 Kontakter med Transportstyrelsen.
- förslag till förändringar i föreskrift avseende läkarundersökningar.
- särskilt certifierad underhållsverkstad,

08.30 – 09.00 Arbetsmiljö
- info om nya föreslagna och nyligen driftsatta föreskrifter kring b.la certifiering av ångpanneskötare.
- nya reglar från MSB avseende besiktning av oljetankar

- nya regler avseende besiktning av sprutor för växtkontroll.
- nytt slipersdestruktionsavtal?
- Underhåll av museifordon och om det arbete med underhållsinstruktioner som pågår vid AGJ
föredrag av Ulf Smedbo.

09.00 – 09.30 kaffe
09.30 – 12.00 forts. ämnen ovan samt frågor som uppkommit under mötet.
12.00 – 13.00 Lunch.

