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ditt deltagande till info@museibanorna.se
senast 7 mars.
Förslag till dagordning:

MRO:s vårmöte 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modern spårvagn vid Sergelstorg, foto
Thomas Lange

Välkomna till Stockholm och MRO:s vårmöte lördagen 12 mars 2011. Mötet hålls i
Alkärrshallen på Djurgården. Om du åker
direkt är gatuadressen Falkenbergsgatan 2
intill Liljevalchs konsthall. Begränsade
(och dyra) p-möjligheter.
Program: Samling vid Sergels torg, spårvagnshållplatsen kl 12.00. Abonnerad
vagn (modern eller museal) avgår kl 12.12
via Waldemarsudde till Alkärrshallen. Mötet börjar kl 12.40 i möteslokalen i Alkärrshallen. Vid lämpligt tillfälle omkring
kl 14.10 avbrott för översiktlig genomgång
av verksamheten hos Stockholms Spårvägar SS, följt av fika och besök i renoveringsverkstaden. Mötet avslutas senast kl
16.15. Abonnerad vagn (modern eller museal) avgår kl 16.30 till Sergels torg. Ankomsten till Sergelstorg planeras bli omkring 16.50.
Kostnader. Denna inskränker sig till självkostnadspriset för kvalificerad smörgås
och dryck, mineralvatten eller lättöl samt
kaffe/the (80-100 kr).
Anmälan. Av praktiska skäl (bl a inköp för
fikapausen) är det nödvändigt att anmäla

Vårmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsperson
Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid
Fastställande av dagordning
TS avgifter. Rapport från arbetsgruppen,
diskussion, eventuella riktlinjer
8. Rapporter från ArbetSam/Arbetsmuseer,
Fedecrail, Tågsommar, Branschmötet
kommande höst etc.
9. JHRF
10. Fedecrail:s årsmöte i Sverige 2012.
11. Övriga frågor som mötet önskar behandla
12. Plats och tid för höstmöte/årsmöte 2011 och
vårmöte 2012
13. Mötet avslutas

Välkomna/Ragnar

Tågsläpp 2012
Årets tågsläpp äger rum Annandag påsk
den 25 april. I dagsläget är 28 föreningar
anmälda för deltagande, därav 14 MROföreningar och 14 JHRF föreningar. Nytt
för i år är att vi tyvärr måste ta ut en avgift
på 250 kr per deltagande förening. Arrangemanget kommer att annonseras i Tågsommar. Om din förening ännu inte har
kontaktat arrangörsgruppen (Åke Paulsson,
Anders Svensson och Jonas Svartlok) gör
det omedelbart på jinf@rocketmail.com

FEDECRAIL:s årsmöte 2011
Fedecrail:s årliga möte för sina medlemmar är i år förlagt till Dresden under tiden
torsdagen 7 till onsdagen 13 april. De
första dagarna ägnas åt formella möten
medan resten av tiden ägnas åt utfärder.
Kontakta mig på info@museibanorna.se
om du vill ha program och anmälningspapper.

MRO-AKTUELLT (1/2011)

MRO-

AKTUELLT (1/2011)

Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV
0413-137 07, 070-607 76 44

info@museibanorna.se
Utgiven 27 januari 2011

ArbetSam seminarium 10 – 11
februari

På Gotland får man berättelsen om den
gamla eken. Detta är en god illustration till
seminariet som ArbetSam ordnar, foto
Torsten Nilsson.

Vår man i ArbetSam:s styrelse Hans Kihlberg har bett att en påminnelse om
ArbetSam:s seminarium i februari införs.
Seminariet hålls i Arbetets museum i
Norrköping. Titeln är
Pedagogiskt seminarium för
arbetslivsmuseer
Titta på ArbetSam:s hemsida
www.arbetsam.com och anmäl dig till
Torsten Nilsson på 011-23 17 26 eller
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se.

Transportstyrelsens avgifter
Som framgick av senaste MRO-Aktuellt sa
riksdagen ja till regeringens förslag om avgifter. Beslutet togs torsdagen 2 december.
Före beslutet debatterade ett stort antal ledamöter regeringens proposition. Många
ledamöter framhöll den börda avgifterna
kommer att bli för museijärnvägarna. Det
var alltså långt ifrån en enig riksdag som
tog beslutet. Vi har många vänner bland
riksdagsledamöterna!

Efter riksdagens beslut den 2 december
och regeringens beslut den 3 december om
ändrade förordningar och om bemyndigande för TS att ta ut avgifter kunde TS generaldirektör den 6 december skriva under
beslutet om ändrade föreskrifter. Därmed
kunde ändringarna träda i kraft den 1
januari 2011. Avgifterna är 1400 kronor
per timme för godkännande. För sökande
som enbart bedriver kulturhistorisk verksamhet (till exempel MRO:s föreningar) är
timkostnaden 500 kronor och med ett maxbelopp på 5000 kronor per ärende. För
registerhållning tas en avgift om 130
kronor per fordon och år ut.
MRO och dess arbetsgrupp ger givetvis
inte upp efter detta. Arbetsgruppen träffades för några dagar sedan och började då
dra upp riktlinjer för gruppens fortsatta
verksamhet. Vid föreningens vårmöte lördagen 12 mars i Stockholm (se kallelse
ovan) kommer sannolikt avgiftsfrågan att
vara den viktigaste punkten. Planeringen är
att gruppen då fulltaligt deltar.

Årets Branschseminarium
Järnvägsmuseum, MRO och JHRF har
kommit överens om att skjuta årets seminarium till hösten. Vid MRO:s vårmöte
respektive JHRF:s årsmöte – båda i mars –
bör lämplig tidpunkt liksom tema för seminariet diskuteras. Därför: ta dig en funderare på vilka lördagar under oktober /
november som passar din förening bäst
och vilka teman som kan vara aktuella.

Ragnar Hellborg / MRO:s ordförande
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