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Som nämndes i förra MRO-Aktuellt vänli-
gen kontrollera att de inom din förening 
som bör finnas på distributionslistan verk-
ligen är med. Jag har under hösten haft 
problem med mitt datorsystem. Namn kan 
ha fallit bort. Sänd korrektioner till mig. 
Likaså har min lista på de personer som 
vill få JHRF:s medlemsblad ”Spårburen” 
försvunnit i cyberrymden. Anmäl dig på 
nytt till mig, om du vill få den. 

 
 

MRO:s vårmöte 2012 

 
 

Vårens mötesplats i Norrköping, foto Torsten 
Nilsson. 

 
Välkommen till vårmötet lördagen 3 mars 
2012 på Arbetets museum i Norrköping. 
Av praktiska skäl (mat, antal platser i mö-
teslokalen) anmäl dig senast söndagen 26 
februari på info@museibanorna.se 
Program: Vår sammankomst planeras bör-
ja genom samling vid spårvagnshållplat-
sen vid Norrköping C mellan kl 10.30 och 
10.45, i samband med att tågen anländer 
från olika håll. (fr M 10.26; fr G 9.24; fr U 
och Cst 10.29) Avgång med spårvagn kl 
10.45. Rundtur på delar av nätet och besök 
i verkstaden. Vi blir slutligen avsläppta 
nära museets lokaler. 
Själva mötet börjar kl 12.00 i Alvarummet 
på plan 6. Vid kl 13 tar vi avbrott för mat i 
restaurangen på samma plan (betalas av 

var och en i restaurangen, sannolikt under 
100 kr). Efter eventuellt besök vid Musei-
mässan i källarplanet startar vi åter vårt 
möte vid 14-tiden. Mötet pågår som längst 
till kl 17. 
Kostnader: Det finns inga andra kostnader 
för att delta i vårmötet än maten. 
Förslag till dagordning: 

1. Vårmötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justeringsperson 
5. Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid 
6. Fastställande av dagordning 
7. Ansökan från Föreningen Galtströmståget 

(FGT) om associerat medlemskap 
8. TS avgifter. Rapport från arbetsgruppen, 

diskussion, eventuella riktlinjer 
9. Rapporter från ArbetSam/Arbetsmuseer, 

Fedecrail, Tågsommar, Branschmötet kom-
mande höst, angående BLJ jubileet 2014 etc. 

10. PR-gruppens rapport om Tågsläpp och 
Almedalen 

11. JHRF 
12. Fedecrail:s årsmöte i Sverige 2012 
13. Övriga frågor som mötet önskar behandla 
14. Plats och tid för höstmöte/årsmöte 2012 och 

vårmöte 2013 
15. Mötet avslutas 

Övernattning: För dig som måste övernatta har 
Arbetets museum avtal med två hotell i 
Norrköping. Vid bokning åberopa detta! 
Södra Hotellet, Södra Promenaden 142, Tel 011-25 
35 00, www.sodrahotellet.se . Helg enkelrum 595:-, 
dubbelrum 725:-. 
Best Western Princess Hotel, Skomakaregatan 8 
Tel: 011-197220 www.princesshotel.se . Helg 
enkelrum 695:- dubbelrum 895:- 
Välkomna/Ragnar 
 
 
Museimässan – turista på museum 
2-3 mars 2012 Arbetets museum i Norrköping. Lär 
känna delar av Museisverige som du inte visste 
fanns och hitta nya upplevelser. Vi har samlat både 
stort och smått, känt och okänt inom museibran-
schen för att visa mångfalden. 
Målet är att lyfta fram museer som besöksmål och 
hitta bra sätt för besöksnäring och museer att sam-

http://www.sodrahotellet.se/�
http://www.princesshotel.se/�


MRO-AKTUELLT (1/2012) 
Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV 

0413-137 07, 070-607 76 44 
info@museibanorna.se 
Utgiven 3 februari 2012 

 
 
 

MRO-AKTUELLT (1/2012) 

verka. Kom och inspireras av våra utställare, besök 
föredrag och ta med dig nya idéer hem! 
http://www.museimassan.se/ 
 
 

IT-plattform – registrering, 
dokumentation 

På branschseminariet på Sveriges Järn-
vägsmuseum i slutet av oktober förra året 
fick Sveriges Järnvägsmuseum i uppdrag 
att tillsammans med MRO och JHRF ta 
fram former för en gemensam IT-plattform 
för registrering och dokumentation av 
samlingar och reservdelar med utgångs-
punkt från registreringsprogrammet SOFIE 
som museet använt i många år. Ett första 
steg i den riktningen tas i och med att Järn-
vägsmusei vänner, för det digitaliserings-
projekt man driver som ett Fas 3-projekt åt 
museet, kommer att, för överskottet pro-
jektet ger, anställa en person som är en av 
landets få experter på SOFIE och som 
dessutom är mycket kunnig i järnvägs-
historia, Nils-Erik Bjärlund. Avsikten är 
han ska arbeta även för andra IT-projekt åt 
Sveriges Järnvägsmuseum. Nils-Erik 
Bjärlund, som närmast kommer från 
regionmuseet i Kristianstad börjar sin 
anställning den 1 mars. 
Robert Sjöö 
 
 
Överklagandet av Transportstyr-
elsens debitering av fordonsregis-

terhållningsavgifter 
Jan-Mikael Bexhed har som ombud för 
Munkedals Jernväg, Skånska Järnvägar 
och Östra Södermanlands Järnväg överkla-
gat Transportstyrelsens debitering av av-
gifter för registerhållning. Överklagandena 
handläggs av Förvaltningsrätten i Falun. 
Dagarna före nyår överlämnade Bexhed 

kompletterande handlingar till rätten och i 
dagarna har rätten distribuerat kopior på 
TS yttrande i målet. Nästa steg blir att 
Bexhed svarar på dessa yttranden. Skrift-
växlingen i målen fortsätter alltså och det 
går därför inte att bedöma när förvaltnings-
rätten kommer att döma i målen. 
 

 
Regeringens regleringsbrev till TS 
I regeringens regleringsbrev till TS daterat 
20 december 2012 står under punkt 6 i 
avsnitt ”3 Uppdrag”: 
…Transportstyrelsen ska även föreslå en ordning 
som syftar till att identifiera ideella föreningar och 
motsvarande organisationer som förvaltar kultur-
historiska värden på ett sådant sätt att någon form 
av subvention i förhållande till Transportstyrelsens 
ordinarie avgiftssättning kan vara motiverad. I upp-
draget ingår att redovisa olika metoder för finansie-
ring av de eventuella underskott som en sådan sub-
ventionering skulle innebära. Utgångspunkten för 
förslaget ska vara att Transportstyrelsen inte ska 
bedöma kulturhistoriska värden. Transportstyrelsen 
ska samråda med Riksantikvarieämbetet, Statens 
maritima museer samt andra berörda myndigheter. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) i en delrapport senast den 1 
mars 2012 och i en slutrapport senast den 1 mars 
2013. 
MRO:s arbetsgrupp lägger i dagarna sista 
handen vid ett PM som snarast kommer att 
sändas till TS och andra berörda myndig-
heter. PM:et ger MRO:s syn på denna vik-
tiga fråga. Översändandet av PM:et kom-
mer att följas av muntlig uppvaktning. 
PM:et hamnar på hemsidan så snart det har 
sänts iväg. 

 
 

Säkerhetsseminarium 
MRO anordnade ett säkerhetsseminarium 
helgen 14-15 januari på Mjölby Stads-
hotell. Inklusive de två ledarna deltog 18 
personer under de två intensiva dagarna. 

http://www.museimassan.se/�
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Tyvärr var inte alla föreningar represen-
terade och detta trots påtryckningar från 
MRO:s styrelse. Att sköta säkerheten på 
bästa sätt kommer att bli mer och mer vik-
tigt framöver. 
Deltagarna var så nöjda med dagarna 
(vilket inte minst berodde på de två utom-
ordentligt kunniga ledarna) att man beslöt 
att inte låta detta bli en engångsföreteelse 
utan med jämna mellanrum – kanske år-
ligen – träffas. Därutöver vill gruppen 
hålla kontakt via mail för informationsut-
byte. 
MRO:s styrelse ser mycket positivt på 
detta och kommer att stödja det på alla 
sätt. Styrelsen vill också uppmana de före-
ningar som försummade att sända en repre-
sentant: Uppmana er säkerhetsansvarige att 
anmäla sig till denna säkerhetsgrupp för att 
delta i mailkonversationen och i framtida 
möten. Museibanornas förtroende inför 
tillsynsmyndigheten får inte riskeras ge-
nom ytterligare förlorade tillstånd. 
En sammanfattning av seminariet – skrivet 
av MRO ordförande – finns i filformat. 
Rekvirera det via info@museibanorna.se 
 

 
Tågsläpp och Almedalen 

Åke Paulsson låter meddela att Tågsläpp 
går av stapeln söndagen 22 april 2012. Det 
har till dags datum inkommit 29 anmäl-
ningar om deltagande. Annonsen i Tåg-
sommar är klar. En påminnelse till delta-
garna, om att komma in med texter till 
hemsidan sänds ut. I övrigt följes tidigare 
års upplägg. 
Almedalsgruppen har haft ett antal telefon-
möten. Det som pågår just nu är sökandet 
efter lämplig plats. En samlokalisering 
med MHRF, Skonaren Vega och Arbetsam 
undersöks. Dessutom pågår personalplane-
ring, planering för eventuellt seminarium 

och att få det hela så ekonomiskt som möj-
ligt. 
 
 

Arbetslivsmuseer 
Ett nyhetsbrev har utkommit sedan förra 
MRO-Aktuellt. (Nyhetsbreven ligger som pdf-
filer på www.arbetsam.com) Här ser du inne-
hållet i brevet: 

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2012-01-20 
* Sök projektbidrag 
* Fartygsstöd 2012 

Samtliga föreningar bör i Nyhetsbrevet tit-
ta på avsnittet om Projektbidrag. Detta är 
den årliga utannonseringen från RAÄ om 
bidrag till arbetslivsmuseer. Syftet med bi-
draget är att stärka arbetslivsmuseernas 
möjligheter att bevara, visa och bruka in-
dustrisamhällets kulturarv. I år planerar 
RAÄ att fördela 6 Mkr. 

 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 

http://www.arbetsam.com/�
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