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Remiss – TS 
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om 

registrering och märkning av 

järnvägsfordon – JvSFS 2007:7 – kommer 

inom kort att ersättas med en ny 

författning. Denna nya har nyligen 

remissgranskats. MRO:s remissvar finns på 

hemsidan eller kan rekvireras från mig. 

 

Ragnar 

 

Nya MRO-Säo 
 

Ny version i icke-färg har framställts av 

Björn Perneborn enligt önskemål. Den 

finns nu på hemsidan. 

 

Ragnar 

 

 

Tjejgruppen 
 

Tjejgruppen har nu beslutat enligt 

nedanstående vad gäller ansökta bidrag för 

att få fler kvinnor aktiva. Varje förening 

har meddelats separat i mail från MRO 

ordförande. 

 

1. Museispårvägen Malmköping – Beslut 

om tilldelning 12 000 kr 

 

Föreningen tilldelas pengar därför att man 

verkligen har tänkt till och dessutom på 

bred front. Massor av möjligheter och 

konkreta idéer som borde kunna ge 

resultat. Nätverkstänk och en vilja att se till 

mer än kvinnor som något separat för en 

helhet, t.ex. familj, bekvämlighet och 

trivsel. 

 

 

 

 

2. Skånska Järnvägar – Beslut om 

tilldelning 10 000 kr 

 

Förningen tilldelas pengar därför att man 

har ett rimligt fokus på egna medlemmar, 

vilket också är en bra grogrund för att 

locka fler kvinnor till föreningen. Vill 

använda sina redan aktiva tjejer till ett 

nätverk, vilket ger kontinuitet efter en träff. 

 

3. Skara-Lundsbrunns Järnvägar – 

Beslut om tilldelning 8 000 kr 

 

Föreningen tilldelas pengar därför att man 

fokuserar på sina befintliga medlemmar 

och avsätter en hel del resurser för att få 

fler aktiva kvinnor. 

 

4. Mf Stockholm-Roslagens Järnvägar – 

Beslut om tilldelning 0 kr 

 

Föreningen tilldelas inga pengar pga. 

att ansökan var otydligt om de aktiviteter 

man tänkt sig ger fler aktiva kvinnor. 

 

5. Smalspårsjärnvägen Hultsfred-

Västervik – Beslut om tilldelning 0 kr 

 

Föreningen tilldelas inga pengar pga. att 

det endast handlade om medlemsvärvning 

utan tydligt fokus på kvinnor.  

 

 

6. Anten-Gräfsnäs Järnväg – Beslut om 

tilldelning 0 kr 

 

Föreningen tilldelas inga pengar pga. att 

det endast är tänkt annonsering. Ansökan 

utan andra idéer om hur man tänkt sig att 

locka kvinnor. 

 

Tjejgruppen/gm Lizette Hidlund 
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Ramklyv utskänkes! 
 

Finns det någon museiförening som är 

intresserad av att gratis överta ramklyven 

på fotot. Torsten Nilsson ArbetSam (011-

23 17 26; 0708-46 08 11 ) förmedlar 

kontakt med ägaren. 

 

 
 

 
 

Probleminventering – regler och 

förordningar 
Som tidigare har framgått i MRO-Akt så finns 
MRO:s ordförande som representant för 
MRO-JHRF i ArbetSam:s styrelse. 
ArbetSam har nyligen haft ett möte med 
Riksantikvarieämbetet. Överenskommelse 
träffades då om att ArbetSam:s organisationer 
(bland vilka ingår till exempel MRO och JHRF) 
skall försöka göra en probleminventering. 

Vilka regler och förordningar påverkar menligt 
våra organisationers ambitioner att visa en 
levande historia? Problem-regler och -
förordningar kan vara förknippade med: 
 

 Transportstyrelsens regelverk 

 Livsmedelshantering regler 

 Arbetsskyddslagstiftning 

 Skolornas regler, att de inte får samla 
in pengar till klassutflykter 

 Miljöregler 
 
Det finns säkert ytterligare ett antal exempel. 
Inventera de problem som din förening 
drabbas av. Lista synpunkterna och sänd dem 
till mig (info@museibanorna.se) senast 27 
april. Jag behöver några dagar på mig att 
senast 30 april sammanställa och vidaresända 
dem till Torsten Nilsson ArbetSam. Han samlar 
in synpunkter från hela det rörliga kulturarvet 
(segelbåtar, ångbåtar, gamla bilar etc.). Från 
Torstens lista skall sedan ett mindre antal 
frågor väljas ut som skall drivas tillsammans 
med Riksantikvarieämbetet. Vi får inte missa 
detta erbjudande till samarbete med 
Riksantikvarieämbetet! 

Alltså svara mig senast 27 april.   
 
Ragnar 

 

Fedecrail 
 

Fedecrails årsmöte gick av stapeln den 3 – 

5 april. MRO representerades utav Johan 

Vinberg och Anders (Ante) Svensson. 

Rapport kommer i nästa MRO akt, men vi 

kan avslöja redan nu att MRO 

representanternas samtal med Fedecrails 

styrelse om att införa valberedning i 

Fedecrail togs emot positivt. 

 

Fedecrailgruppen/gm Lizette Hidlund 
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