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MRO:s Vårmöte 2015
Tidigare MRO-möten har beslutat att
MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas
lördagen 7 mars i Malmköping, med
MUMA som värd

.

Deltagare som kommer med tåg hämtas i
Flen med Veteranbuss efter morgontågens
ankomst kl. 11.14 (söder och västerifrån)
och 10.43 resp. 10.34 (från U resp. Cst).
Efter bussens ankomst till MUMA hålls
mötet och med avbrott för mat (önskemål
om speciell kost vid anmälan) resp.
eftermiddags-kaffe. Vi gör också avbrott
för studiebesök i verkstad mm.
Deltagaravgiften blir som högst 250 kr.
Den betalas kontant vid ankomsten.
Anmälan senast onsdagen 25 februari per
mail till MRO:s sekreterare Lizette Hidlund
(lizette@spinc.se ). Återresan till Flen sker
med bussen i tid för kvällstågen kl. 16.43
(söder och västerut) och 17.15 (norrut).
En viktig punkt under mötet blir rapporter
från föreningarna om pågående arbeten
med Säo-14. Större delen av TRI-gruppen
deltar sannolikt i mötet. Ett utmärkt
tillfälle att ställa frågor till dem!

TRI-gruppen, liksom säkerhetsgruppen,
kommer under mötet att avtackas för
mångårigt gott arbete för MRO.
Styrelsen

Säkerhetsseminarium - tid för
anmälan!
Som har utannonserats i tidigare MRO-Akt
kommer vinterns seminarium att ske
helgen 24-25 januari 2015. Platsen blir
liksom tidigare år Mjölby stadshotell.
Vi börjar när tågen har anlänt från olika
håll, ungefär kl. 10.30 på lördagsförmiddagen. Vi slutar på söndagseftermiddagen senast kl. 15.30, strax före
lämpliga avgångar. MRO:s styrelse anser
att seminariet är mycket viktigt och
subventionerar därför arrangemanget
rejält. Priset blir endast 800 kr per
deltagare för mat, kaffe, enkelrum och
seminarielokal under två dagar. Varje
deltagare betalar denna summa till
hotellet före avfärden på
söndagseftermiddagen. Kursen vänder sig
till de inom föreningarna som sysslar med
säkerhetsproblematiken.
Nu är det tid att anmäla lämplig person
inom resp. förening till:
info@museibanorna.se.
Senast måndagen 12 januari måste jag ha
anmälan. Samtliga föreningar förväntas
vara representerade! Har du speciella
önskemål om mat, skriv det i anmälan.
Ragnar
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Kurs i Säkerhetsrevision och
Riskanalys
Som nämndes i tidigare MRO-Akt kommer
den kurs vi hade för några år sedan att
upprepas kommande vinter. Kursen
förläggs till helgen 21-22 februari 2015.
Platsen blir Mjölby stadshotell. Vi börjar
när tågen har anlänt från olika håll ungefär
kl. 10.30 på lördagsförmiddagen. Vi slutar
på söndagseftermiddagen senast kl. 15.30,
strax före lämpliga avgångar. MRO:s
styrelse anser att kursen är mycket viktigt
och subventionerar därför arrangemanget
rejält. Priset blir endast 800 kr per
deltagare för mat, kaffe, enkelrum och
seminarielokal under två dagar.
Varje deltagare betalar denna summa till
hotellet före avfärden på söndagseftermiddagen. Intyg på genomgången
kurs skrivs ut av MRO till en kostnad av
800 kr. Av praktiska skäl betalas även
denna summa till hotellet.
Kursen vänder sig till de inom
föreningarna som sysslar med
säkerhetsrevision och riskanalys. Primärt
är den avsedd för de som inte deltog vid
förra tillfället. Nu är det tid att anmäla
lämplig person inom resp. förening till:
info@museibanorna.se I anmälan vill jag
också veta om intyg skall skrivas ut. De
föreningar som inte deltog vid förra
kursen, bör vara representerade denna
gång.
Ragnar

Fedecrails ungdomsläger
Från Sten Erson-Wester har nedanstående
notis anlänt:
Eftersom Serbien överraskande hoppat av
är Ungern tillfrågad och de funderar just
nu. För att spara tid frågar jag nu JHRF:s
och MRO:s föreningar om ni (som reserv)
kan gå in om Ungern också säger nej.
Därför sondera jag nu hos era medlemmar
(två till tre ställen) om de kunde ta hand
om ca 20 ungdomar i åldern 15 till 24 år
31 juli till 9 augusti 2015. 50 % av tiden
bör vara arbete med jobb som behöver
göras och 50 % kultur och gemenskap.
Lägren är i regel underfinansierade pga. en
låg deltagaravgift (140 €) som möjliggör
för alla oavsett ekonomi att delta.
Frivilliga bidrag samt Fedecrail jämnar
dock ut detta i slutändan. Dock förväntas
kreativitet av värdföreningarna när det
gäller att hitta billiga lösningar (laga mat
själva, bo gratis i järnvägens eller
spårvägens lokaler osv). 2007 var lägret i
Malmköping, Västervik och Hultsfred.
Tänk på att det finns chanser att få gratis
jobb utförda som annars inte skulle bli
gjorda, av entusiastisk arbetskraft.
Tacksam för återkoppling så snart som
möjligt, gärna före årsskiftet. Återkom
gärna med frågor.
Med vänlig hälsning, Sten Erson-Wester
ersonw@yahoo.se, tel. 0739-821002
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MRO Korten 2015
MRO-Korten för 2015 är nu tryckta och
distribuerade till samtliga föreningar,
enligt gjorda beställningar. De som var på
Hjulmarkanden har fått dessa där, övriga
har fått dessa skickade per post. Har ni
inte fått det hör av er till vår kassör Åke
Paulsson ake@jarnvag.info
Även i år är det de gamla MRO korten då
styrelsen inte hunnit med att hitta en
tillverkare för den nya variant av MRO kort
som höstmötet godkände. Styrelsen
arbetar med målet att det 2016 skall vara
den nya varianten av MRO kort.
Lizette

Info från ArbetSam
Museidagar med årsmöte
ArbetSam genomför varje år museidagar i
anslutning till årsmötet. De pågår i två

dagar och är ett tillfälle att träffa andra
medlemmar och besöka arbetslivsmuseer.
Dagarna bjuder även på föreläsningar och
god mat.

Museidagar 2015
Datum: 10-11 april
Plats: Västerås med omnejd
Tema: Tillgänglighet
Dagarna inleds fredag förmiddag kl. 9.30
på Västmanlands läns museum, Karlsgatan
2 i Västerås. Vi har gjort förfrågan till
Kulturministern att inviga dagarna och ser
med förhoppning fram emot att hon vill
det.
Förmiddagen bjuder på föreläsningar på
temat Tillgänglighet:
Att skapa ett tillgängligt museum för alla
Carl-Magnus Gagge, länsmuseichef på
Västmanlands läns museum berättar om
hur deras arbete att från ha varit ett
ganska otillgängligt i Västerås slott till att
bli ett tillgängligt museum för alla i den
gamla Mimerverkstaden på Karlsgatan.
Allas historia ska synas
Diana Chafik, projektledare för FOKUS
(Funktionshinder och kulturarv, utbildning,
samverkan), Upplandsmuseet, berättar
om att vidga funktionsperspektivet till att
också gälla innehållet i verksamhetens
olika delar, såväl insamling och
kunskapsuppbyggnad som utställningar
och pedagogisk verksamhet.
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Efter lunch åker vi iväg med bussar och
besöker museerna:
Västerås flygmuseum
Där står nu DC3:an Daisy. Museet finns i
en hangar från 1938. Nästan alla planen är
i flygande skick och används vid olika
evenemang. Museet har en flygsimulator
där man uppleva hur det är att flyga
Metropolitan eller J 35 Draken.
Kanalmuseet Skantzen
Utställning över Strömsholms kanals
historia med bland annat en fungerande
slussmodell och verktyg som användes när
kanalen byggdes. På området finns också
kusk bostad, skolmuseum, kapell och en
bagarstuga. Fredag kväll: årsmöte och
middag på Västmanlands läns museum
Under lördagen besöker vi fler
medlemsmuseer:

Jädersbruks vänner
Visar hur en levande bruksmiljö kan ha
sett ut förr i tiden. Sträcker sig från 1500talets vapensmedjor till 1900-talets
mekaniska tillvaro, följt av en lunch på
Jädersbruks herrgård.

Museidagarna avslutas med ett
museimaraton i Köping där vi har
museerna Nyströmska gården, Köpings
Brandmuseum, Köping-Uttersberg
Järnväg, Friluftsmuseet Gammelgården,
Bil- och Teknikhistoriska samlingarna och
Köpings museum.
Avslut kl. 15.30
Anmälan senast 9 mars, anmälan finns på
ArbetSams hemsida: www.arbetsam.com
Kostnad – 800 kr för båda dagarna, mer
info i programmet sida 2
Hotell bokar och betalar man själv, mer
info i programmet sida 2.

Söka pengar kurs
Söker ni finansiering till favoritprojektet?
Förbättra chanserna genom att gå en Söka
pengar kurs. Där får du lära dig hur man
skriver en bra ansökan och var du kan
hitta projektfinansiering.
Information på ArbetSams hemsida
www.arbetsam.com
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Museimässan
ArbetSam och Arbetets museum har
sedan 2012 arrangerat Museimässan, på
Arbetets museum. Det är en nationell
museimässa där vi samlar stora och små
museer. Museimässan bjuder på möten
med museer och föreläsningar. Den
vänder sig till både museibransch och
allmänhet.
Datum: 23-24 januari
Plats: Arbetets museum, Norrköping Tid:
11-16 båda dagar
Fredag – branschdag





Mässa med utställare
Fotoföredrag om Oljeön och
Alunda gjuteri
Föredrag om turism
Pris till Årets Arbetsmyra 2015

Lördag – allmänhet






Mässa med utställare
Träffa de som planerar sin
semester.
Passa på att besöka Resemässan i
närliggande lokal. Där finns
möjligheter att knyta kontakter
med resebyråer och bussbolag
Fotoföredrag om Oljeön och
Alunda gjuteri
Gitarrshow med Bottleneck John

Information på ArbetSams hemsida
www.arbetsam.com
Arbetsams nyhetsbrev/gm Lizette

Tågsläpp 2015
Tågsläpp 2015 kommer att äga rum
söndagen den 26 april. Inbjudan att
deltaga kommer att sändas ut till samtliga
MRO/JHRF föreningar. Avgiften för
deltagande är oförändrad 350
kr/deltagande förening. Inbjudan med
anmälan kommer ur inom den närmaste
tiden.
Åke

Medlemsavgift i MRO 2015
Årsmötet beslutade om oförändrad
årsavgift för 2015, om inte MRO inte
deltar i Almedalen så kan styrelsen
korrigera avgift. JHRF/MRO har beslutat
om deltagande i Almedalen 2015, vilket
innebär att MRO:s medlemsavgift är
samma för 2015 som innevarande år.
Inbetalningskort kommer att sändas ut
under januari månad.
Åke

MRO Hemsida
MRO:s hemsida kommer, vid årsskiftet, få
en ny layout och delvis nytt innehåll. En
hemsida är ett levande dokument som
hela tiden skall förnyas.
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Är mycket tacksam för idéer synpunkter
på hemsidans innehåll. Så håll utkik och
kom med förslag.
Åke

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
MRO STYRELSE

