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Transportstyrelsen - avgifter 
Den 31 augusti kom remissen om avgifter. 
Du hittar den på Transportstyrelsens 
hemsida (www.transportstyrelsen.se/ ). 
Remissvar ska lämnas senast 4 oktober. 
MRO:s arbetsgrupp för denna fråga arbetar 
nu med det blivande svaret. Några dagar 
efter att remissen kom, distribuerade grup-
pen ett frågeformulär till föreningarna. När 
svarstiden gick ut på söndagskvällen tre 
dagar senare hade glädjande nog i stort 
samtliga föreningar svarat. Uppgifterna i 
inkomna svar bearbetas nu. På onsdag i 
nästa vecka träffar arbetsgruppen represen-
tanter för Transportstyrelsen för ingående 
diskussioner. Detta möte liksom arbetet 
med remissvaret kommer givetvis att redo-
visas på höstmötet. 
 
 

MRO:s höstmöte 2010 
Du har väl inte glömt att anmäla dig till 
höstmötet i Lundsbrunn? Har du missat, 
sänd genast ett meddelande och anmäl dig 
via info@museibanorna.se . 
Nedan följer några tillkommande nyheter 

inför mötet: 
*Du anmäler dig till SkLJ representant vid 

ankomsten till Skara station mellan 11:30 
- 12:10 eller i Lundsbrunn hus 3 (Gamla 
Badhuset) kl. 12:30 - 13:00. OBS Det 
behövs ingen incheckning i hotell-
receptionen. 

*Vid anmälan får respektive en mapp 
anpassad till respektive MRO/JHRF där 
tider, hotellbokning och priser framgår. 

*Önskas specialkost måste det föranmälas. 
*Utcheckning från rummen senast vid 

kaffepausen på söndagsförmiddagen. 
*Betalning i receptionen. 
*Vårt nya försäkringsbolag Folksam har 

bett att få komma. Som sista punkt på 

programmet under söndagen och strax 
före maten kommer därför två represen-
tanter för försäkringsbolaget och Marie 
Åberg från Marsh att informera. Jag har 
bett dem beröra försäkringsproblema-
tiken förknippad med översvämningen i 
Mariefred i somras. 

 
 

Avtal Infranord – MRO/JHRF 
Tyvärr tycks det dröja ytterligare ett tag 
innan Infranord har beslutat om vilken ut-
rustning som ska erbjudas oss. 
 
 

FEDECRAIL 
Nyhetsbrevet Update No 12 finns på vår 
hemsida. En nyhet i detta brev är att 
Fedecrail:s konferens 2011 flyttas från 
Schweiz till Dresden i forna Östtyskland 
på grund av den schweiziska valutans höga 
värde. 
 
 

Marsh – kurser 
Vår försäkringsförmedlare Marsh erbjuder 
kurser enligt följande: 
28/9 "Arbetsmiljö", sista anm. 20/9 (visserligen 

passerad, men gör ett försök) 
1/11 "Kontraktsrättsliga risker", sista anm. 1/11 
18/11 Byggentreprenadjuridik - sista anm. 1/11 
Utbildningarna hålls i Stockholm. Mer inf 
får du genom att maila info@museibanorna.se 
 
 

Föreningens verksamhet 
Nedan följer på separata sidor (sidorna 2 
till 4) styrelsens verksamhetsberättelse för 
tiden oktober 2009 till september 2010. 
Berättelsen kommer att föreläggas årsmö-
tet den 2 oktober 2010. 
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MRO:s verksamhet tiden oktober 
2009 – september 2010 
Nedan följer ett sammandrag av före-
ningens verksamhet mellan årsmötena 
2009 och 2010. Flera detaljer om olika 
aktiviteter kan hittas i de olika protokoll 
som förts vid föreningsmöten samt i de 
elva MRO-Aktuellt som utkommit under 
verksamhetsåret. 
 
Föreningsmöten 
Allmänt 
Styrelsen kan tyvärr konstatera att endast 
60-75% av MRO:s 19 medlemmar (asso-
cierade inräknade) deltar vid höst- och vår-
mötena. Några av dessa hör inte heller av 
sig, varken till styrelsen eller till mötes-
arrangörerna, för att anmäla förhinder. När 
MRO bildades och under de efterföljande 
15-20 åren var det en uppslutning på 
kanske 90-95% av medlemmarna vid 
mötena. Likaså ser styrelsen en tendens att 
några av de föreningar som uteblir är de-
samma, från möte till möte. Styrelsen 
ställer sig därför den självransakande 
frågan: "Är MRO:s arbete och medlems-
möten så pass ointressanta att några av 
våra medlemsföreningar för gott har valt 
att sluta delta i riksförbundet aktiviteter?" 
Styrelsen vill verkligen inte kritisera de 
föreningar som uteblir, utan vill istället få 
till stånd en diskussion om hur vi ska få 
fler medlemsföreningar att aktivt delta vid 
möten, enkäter etc. 
Höst- och årsmöte 
Det nu gångna verksamhetsåret inleddes 
med att MRO höll sitt höst- och årsmöte i 
Mariefred med Östra Södermanlands 
Järnväg som värd. Mötet var förlagt till 
helgen 10-11 oktober. Vid mötet valdes 
Ragnar Hellborg som ny ordförande. Till 
styrelseledamöter omvaldes Johan Vinberg 
och nyvaldes Lars Granström. Till revisor 

och revisorsuppleant omvaldes Gösta 
Carlsson respektive Sven Fernqvist. 
Vårmöte 
MRO höll sitt vårmöte lördagen 13 mars i 
Gårdahallen i Göteborg med Föreningen 
Ringlinien som värd. 
Styrelsemöten 
Den nyvalda styrelsen höll ett första kons-
tituerande möte på kvällen 10 oktober 
2009 efter årsmötet. Därefter har under 
året ytterligare 5 möten hållits. Inga for-
mella protokoll förs vid dessa möten, 
endast minnesanteckningar. 
 
Andra föreningar 
JHRF 
MRO och JHRF har täta kontakter både på 
styrelse- och på föreningsnivå. De två 
föreningsmötena förlades till samma plats 
och samma helg. Delar av mötena (dock 
inte de formella årsmötena) hölls dessutom 
tillsammans. Därutöver kunde givetvis 
mat- och kaffeavbrotten användas för 
informella kontakter föreningarna emellan. 
FEDECRAIL 
Den europeiska paraplyorganisationen 
FEDECRAIL höll sitt årsmöte i Budapest 
under tre dagar (plus ett antal utfärdsdagar) 
i slutet av april. Under de tre konferens-
dagarna var MRO representerad genom sin 
ordförande. Hellborg rapporterade vid 
plenarmötet om den positiva utvecklingen 
vid WFJ och passade också på att tacka för 
att FEDECRAIL har beslutat att hålla sitt 
årsmöte 2012 i Sverige. Till samtliga 
delegater vid mötet distribuerades 
FEDECAIL-PASSPORT, en europeisk 
variant på vårt MRO-kort. Både Passport 
och Ungdomslägret (se nedan) hanteras 
inom FEDECRAIL:s styrelse på ett före-
dömligt sätt av Sten Erson-Wester. Två 
publikationer som distribueras av 
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FEDECRAIL – Update och Eastern Star – 
finns tillgängliga på MRO:s hemsida. 
 
Organisationer, myndigheter 
Transportstyrelsen (TS) 
MRO följer noggrant TS:s verksamhet på 
uppdrag av sina medlemmar. Vid höst-
mötet 2009 deltog 2 representanter för TS, 
en från Trafik- och en från Infrastruktur-
enheten. Under året har MRO (i några fall 
i samarbete med JHRF) vid tre tillfällen 
utarbetat och lämnat in remissvar på 
sådana remisser som berör museiverk-
samhet. Under sommaren har en 
arbetsgrupp (bestående av ordföranden, 
Sven Fredén och Björn von Sydow) 
arbetat intensivt med två PM som berör 
TS:s förslag om avgifter. Detta förslag – 
som TS har utarbetat på regeringens 
uppdrag – offentliggjordes i slutet av juni. 
MRO:s båda PM överlämnades av von 
Sydow till Näringsdepartementet och till 
riksdagens Trafikutskottet måndagen 23 
augusti. Samma dag sändes kopior för 
kännedom till TS och till samtliga MRO 
föreningar. I slutet av augusti kom TS:s 
remiss i ärendet. Remisstiden löper till den 
4 oktober. MRO:s arbetsgrupp förbereder 
nu ett remissvar och ett besök hos TS. 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
Ordföranden deltog i december i det årliga 
uppföljningsmötet med RAÄ angående 
anslaget till arbetslivsmuseerna. Övriga 
deltagare representerade Arbetslivs-
museernas Samarbetsråd, Arbetets 
Museum, Segelfartygsföreningen, 
Ångbåtsföreningen, JHRF m fl. För år 
2010 höjdes anslaget från 4 till 6Mkr. 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 
(ArbetSam) – Arbetets Museum 
Såsom medlem i ArbetSam har MRO 
deltagit i ett antal träffar anordnade av 
ArbetSam. Vid två träffar som ordföranden 

har deltagit i (i Göteborg i januari och i 
Norrköping i mars, då även Johan Vinberg 
deltog) har frågeställningar om kunskaps-
överföring från äldre till yngre genera-
tioner varit centrala. Ordföranden deltog 
också i ArbetSam:s 2-dagars årsmöte i 
Karlskrona i slutet av april. Samarbetet 
inom ArbetSam med till exempel Segel-
fartygens förbund, Sveriges Ångbåts-
förening, Sveriges Maritima Center är 
viktiga för MRO, frågeställningarna är 
många gånger likartade. Torsten Nilsson 
spelar en mycket viktig roll för detta 
samarbete. 
Sveriges Järnvägsmuseum 
MRO:s ordförande deltog i Järnvägs-
museums årliga branschseminarium. Detta 
var i år förlagt till museet i Ängelholm och 
hölls i början av mars och leddes av musei-
chefen Robert Sjöö. I samarbete mellan 
MRO, JHRF och museet och med museet 
som viktigt ekonomiskt stöd anordnades 
”Tågsläpp” i mitten av april. Mer om detta 
arrangemang nedan. 
Försäkringsarrangemang 
Vår försäkringsmäklare Marsh presen-
terade i början av verksamhetsåret resul-
tatet av nya upphandlingsdiskussioner. 
Arbetet utmynnade i en ny upphandling 
som slutfördes under december. Det nya 
avtalet har betydligt bättre villkor. Det har 
tecknats med Folksam. 
 
Övrigt 
WFJ 
I början av 2010 kom det glädjande 
beskedet att den relativt nybildade 
föreningen Vadstena Järnväg Ekonomisk 
Förening får arrendera järnvägen av 
kommunen i första hand under 2010. Detta 
är givetvis en stor seger för järnvägen. 
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MRO-Aktuellt 
Nyhetsbladet har under verksamhetsåret 
utkommit med 11 nummer (inklusive 
detta). Ett nummer – 5/09 – utkom den 24 
december, övriga 10 nummer under 2010. 
Antal sidor per nummer brukar vara 3-4 
och utgivningen är något oregelbunden, 
den sker vid behov. 
MRO-kortet 
MRO-kortet för 2010 distribuerades med 
början under vårmötet i Göteborg. Totalt 
har omkring 1000 kort distribuerats till de 
olika föreningarna. Dock finns det några 
medlemsföreningar – som inte var med 
under Göteborgsmötet – som inte har hört 
av sig och bett om kort. Formen för 
distributionen av MRO-korten bör kanske 
därför ses över inför 2011. 
MRO TRI-grupp 
Remisstiden utgick under början av verk-
samhetsåret. TRI-gruppen har arbetat med 
insänt material och räknar med att slutföra 
sitt arbete under kommande vinter. 
Infranord maskiner 
Ramavtal mellan å ena sidan MRO/JHRF 
och å andra sidan Infranord har förhandlats 
och utarbetats under våren och kunde 
undertecknas i slutet av våren. Under 
hösten/vintern bör vi kunna räkna med att 
få listor på den övertaliga material som 
kommer att erbjudas föreningarna. 
Ungdomsläger 
Årets FEDECRAIL ungdomsläger pågick 
under tiden 30 juli till 8 augusti. Det var 
förlagt till Budapest. Nio olika länder 
sände deltagare till lägret. Av de 26 ung-
domar som deltog kom 5 från Sverige. 
Fyra av dessa förmedlades av MRO och 
för dem bekostade MRO deltagaravgiften. 
Tågsläpp 
Tolv av MRO:s 19 föreningar deltog i 
årets arrangemang söndagen 11 april. Av-
sikten var inte primärt att köra tåg utan att 

visa föreningarnas arbete till vardags i lok-
stall, verkstad etc. Genom en lyckad och 
påkostad annonsinsats från Järnvägsmu-
seums sida blev arrangemanget en stor 
framgång och de flesta föreningar rappor-
terade många besökare, nya medlemmar 
och i några fall sannolikt också nya aktiva 
medarbetare. Förhoppningen är att arran-
gemanget kan upprepas kommande år. 
Tågsommar 
Liksom tidigare år har Tågsommar distri-
buerats via deltagande föreningar. Den har 
också sänts med som bilaga till vissa 
branschtidningar, till exempel TÅG. 
Föreningen på spåret – Evenemangs-
kalender 
MRO prenumererar hos JärnvägsInfo-
Förlaget på dessa två elektroniska ”tid-
skrifter” för sina medlemmars räkning. 
 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 


