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Ny ansvarig utgivare MRO-Aktuellt
Vid konstituerande styrelsemöte efter
Årsmötet bestämdes att Lizette Hidund
som sekreterare tar över att sammanställa
och distribuera MRO- Aktuellt.
Lizette Hidlund

MRO:s höst- och årsmöte 2013
Mötet hölls i MfMJ:s regi i Munkedal
helgen 5-6 oktober. Rapport om
kringarrangemanget dyker när som helst
upp på MRO:s hemsida. Protokoll från
mötet kommer snart också att hamna där.
Stort tack till MJ för det väl genomförda
arrangemanget.
Bland besluten kan nämnas att styrelsen
delvis ombildades, den består av Ragnar
Hellborg ordf., Lizette Hidlund och Åke
Paulsson. Vid styrelsens konstituerande
möte utsågs Lizette till sekreterare och
Åke till kassör. Ytterligare beslut på
årsmötet är att deltagandet i Almedalen
ska fortsätta under 2014; nästa Tågsläpp
ordnas den 27 april 2014; MRO:s vårmöte
kommer att hållas 8 mars i Nässjö med NJ
som arrangör.
Vid kvällens middag deltog som gäster
fullmäktiges ordförande Christer Nilsson
och kulturchefen Johanna Hallqvist. Båda
var väl insatta i MfMJ:s verksamhet. I
fullmäktigeordförandens tackbrev några
dagar efter mötet skrev han bland annat:
… jag var mycket imponerad av den
kompetens och människor med så stor
erfarenhet från så många områden som
finns i er organisation, inte minst Håkan
Jaldungs föredrag, fantastiskt intressant.
Givetvis ser vi MfMj som en viktig och
självklar verksamhet i kommunen, det är
så få kommuner som har museijärnväg så
den skall vi naturligtvis vara rädda om och

fortsätta stötta med de medel vi kan bidra
med på olika sätt.
Detta understryker vad MRO många
gånger har framhållit: man måste hålla sig
väl med kommunen. Håkan Jaldung som
nämns gav en ypperlig exposé över sin
forskning om Aspabruk och dess järnväg.
Dagen efter bjöds vi på en trevlig tur i
veteranbuss B 513 från 1948 till Åtorp där
vi fick åka tåg bestående av vagnarna MJ
61 och MJ 21 utlånad av ÖSlJ, loket var
Bison som är ett lån från Lommedalsbanan
i Norge. Färden gick först till Munkedals
hamn där vi fick en beskrivning av hur det
sett ut när hamnen var aktiv. Därefter gick
färden till Munkedals Nedre där fika
inmundigades och vi kunde titta på
museet. Vi fick sedan med tåg och buss
återfärd till Hensbacka herrgård där lunch
och återstående punkter på höstmötet
avhandlades.
Ragnar Hellborg

Veteranbuss B513 från 1948 väntar på att köra
Höstmötesdeltagarna ner till Åtorp.
Foto: Hans-Owe Hidlund
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MRO Miljöseminarium i Uppsala i
oktober.
Fick dessvärre skjutas på framtiden på
grund av för få intresserade.
Ragnar Hellborg

MRO:s vårmöte 2014
Vårmötet 2014 har Nässjö
Järnvägsmuseum vänligen erbjudits sig att
vara värd för. Datum bestämdes av
höstmötet till 8 mars.
Ragnar Hellborg

Branschseminarium på Sveriges
Järnvägsmuseum
Som framgick av förra MRO-Aktuellt så
inbjuder Sveriges Järnvägsmuseum, JHRF
och MRO till årets seminarium för
verksamma i järnvägsmuseibranschen
lördagen den 1 februari 2014. Fler detaljer
så småningom
Ragnar Hellborg/Jonas Svartlok/Robert Sjöö

MRO Tjejgrupp
Tjejgruppen har nu bildats och består utav
Lizette Hidund ÖSlJ, Mona Hjelm MUMA,
Kerstin Nordenadler JTJ, Charlotta Sjöberg
ULJ och Alexandra Sjöberg ULJ. Gruppen
har sitt första möte 30 oktober och skall
då bl.a. ta fram en annons där föreningar
kan söka pengar till aktiviteter för att locka
fler kvinnor/tjejer att bli aktiva.
Lizette Hidlund

Säkerhetsseminarium
Vårt säkerhetsseminarium från januari
2013 kommer att få en uppföljning. Du ska
reservera helgen 18-19 januari 2014 för

detta. Platsen blir liksom förra tillfället
Mjölby stadshotell. MRO:s styrelse anser
seminariet vara mycket viktigt och
subventionerar därför arrangemanget
rejält. Ledarna är desamma: Peter Sjöquist
och Peter Heller. Önskemålet om en
uppföljning var starkt från årets deltagare.
Deltagarna bör liksom i vintras vara
säkerhetsansvariga eller motsvarande
inom våra föreningar. Samtliga föreningar
bör vara representerade! Du med ansvar
inom din förening se till så att lämplig
person anmäler sig till
info@museibanorna.se . Vi börjar vid 1011 tiden på lördagen efter morgontågens
ankomst och avslutar på
söndagseftermiddagen vid 16-tiden. Fler
detaljer i kommande MRO-Akt. MRO anser
sig ha ekonomi att kraftigt subventionera
deltagarnas avgifter. Varje deltagare
betalar därför endast 500 kronor. Detta
görs före avfärd från stadshotellet.
Ragnar Hellborg

Riksantikvarieämbetet enkät
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har två
vintrar i följd gett MRO bidrag med 100
kkr. resp. 90 kkr. Under våren 2013
fördelades 4,5 Mkr till 18 organisationer.
Bidraget har gett MRO möjlighet att ordna
ett antal seminarier, att intensifiera
arbetsgruppernas insatser och att starta
tjejgruppen. För att utvärdera hur
resurserna har använts hos mottagarna
distribuerade RAÄ en enkät under
september till de 18 bidragsmottagarna.
Styrelsen som verkade fram till senaste
årsmötet besvarade enkäten strax före
sista svarsdagen 2 oktober. MRO:s
ordförande (info@museibanorna.se) har
fler detaljer
Ragnar Hellborg

MRO-

AKTUELLT (10/2013)

Ansvarig utgivare: Lizette Hidlund (lizette@spinc.se)
Kontakt: Ordförande: Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV
0413-137 07; 070-607 76 44

info@museibanorna.se
Utgiven 28 oktober 2013

Tågsläpp 2014
Tågsläpp för 2014 är beslutat till 27 april.
Åke Paulsson

Almedalen
Höstmötet beslutade att MRO skall
fortsätta med aktiviteter under
Almedalsveckan. Mer information
kommer i senare MRO-aktuellt.
Åke Paulsson

Remiss från Kulturdepartementet.
Från Kulturdepartementet har en remiss
med titeln ”förslag till förordning om
statsbidrag till ideella organisationer på
kulturmiljöområdet” anlänt. Detta
statsbidrag är just de pengar som
Riksantikvarieämbetet har låtit bland
annat MRO ta del av. (Vid senaste
utdelningen i våras fick MRO 90 kkr.) Att
departementet vill införa en förordning
om detta bidrag tycker MRO känns mycket
positivt. Det är nämligen så att ”större
bidrag av mer permanent karaktär (min
understrykning) bör normalt sett regleras
genom en förordning. Skälet för detta är
att en förordning skapar stabilitet,
långsiktighet och förutsägbarhet vilket är
av stor vikt för att civilsamhällets
organisationer ska kunna planera sin
verksamhet". Jag tyder detta som att
budgetanslaget kommer att finnas kvar
inom rimlig tid. Därmed inte sagt att MRO
alltid blir mottagare.
MRO kommer att skriva ett remissvar och
sända in till departementet före 27
november.
Ragnar Hellborg

Regerings proposition – lättnader
kassaregister
Regeringen har presenterat en proposition
(2013/14:22) med förslag på lättnader när
det gäller kassaregister vid obetydlig
omfattning. Lättnaden innebär att vid
tillfällig försäljning till exempel under
några månader (exempelvis under
sommaren) får inte skatteverket räkna om
intäkterna till vad detta skulle motsvara
under hela året och sen ta denna summa
som en fiktiv årsintäkt. Regeringen har
uppmärksammat en nyligen avkunnad
dom där skatteverket vann mot en tillfällig
försäljare. Med propositionen sätter nu
Riksdagen förhoppningsvis stopp för detta
ofog från Skatteverkets sida. Försäljning i
obetydlig omfattning definierar regeringen
som ”… högst fyra prisbasbelopp under ett
beskattningsår.” (År 2013 uppgår ett
prisbasbelopp till 44,500 kronor.) Den nya
bestämmelsen uttrycker propositionen på
följande sätt: ”Någon uppräckning av en
säsongsbaserad försäljning ska därmed
inte göras.” Den ändrade lagen kan vara
av intresse för de MRO-föreningar som har
årstrafikintäkter upp till fyra
prisbasbeloppunder. För föreningar med
högre trafikintäkter är det främst
argumentet att våra föreningar lämnar ut
numrerade kvitton (dvs. våra biljetter) och
för en noggrann statistik över intäkter och
antal försålda biljetter per dag, som bör
användas mot Skatteverket för att undgå
kravet på kassaregister.
Ragnar Hellborg, Björn von Sydow
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MRO Säkerhetsgrupp
Säkerhetsgruppen har haft möte och där
talat bl.a. om: avgifterna till Transportstyrelsen I TS beslut om avgifter från 1
januari 2013 finns med ”Godkännande av
utbildningsplan, 18 kkr./plan”. Vi har i
MRO:s remissvar argumenterat mot detta.
MRO bör verka för att Näringsdepartementet ska ge Transportstyrelsen
tillåtelse att beslutet att ta bort kostnad
för godkännande av utbildningsplan
endast gäller vid museibanor och ej i
kommersiell trafik.
Regelverket vid Transportstyrelsen: där via
MRO-Aktuellt upprop skett om att få in

erhållna erfarenheter vid skriftväxling med
Transportstyrelsen, 5-6 svar har inkommit
fler erhålls gärna.
Säkerhetsstyrningssystem: Ytterligare idé
som diskuterades var att myndighetens
föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem
för järnvägsföretag resp.
infrastrukturförvaltare skrivs om för
fristående banor. Dagens regelverk
behandlar allt det som gäller på ”den stora
järnvägen” (TSD, EG-reglerna om
riskhantering o.s.v.) vilket inte är
tillämpligt på museibanor och andra
fristående järnvägar
Lizette Hidund

