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Överklagandet av Transport‐
styrelsens debitering av for‐
donsregisterhållningsavgifter
Jan‐Mikael Bexhed – som är ombud för
Munkedals Jernväg, Skånska Järnvägar
och Östra Södermanlands Järnväg i över‐
klagadet av TS debitering av avgifter för
registerhållning – har under hösten två
gånger efterhört hur handläggningen
framskrider. Dessvärre utan att få någon
väsentlig utfästelse.
I dagarna begär Bexhed därför om för‐
tursförklaring, bland annat med hänvis‐
ning till att målet är färdigkommunicerat,
de mycket knappa ekonomiska villkor un‐
der vilka de ideella föreningarna verkar,
målen är pilotmål och många fler förenin‐
gar berörs mm.
Jan‐Mikael hänvisar i yrkandet till lagen
(2009:1058) om förtursförklaring i dom‐
stol.

omedelbart av er till mig. Likaså de före‐
ningar som sänder in egna svar, sänd
gärna en kopia till mig. MRO:s svar ham‐
nar på hemsidan, så snart det blir färdigt.
Remisstiden går ut 8 februari.

Ny remiss – TS
Idag kom ytterligare en remiss från TS.
Denna gång handlar det om ”förslag till
föreskrifter gällande säkerhet inom
järnväg, tunnelbana och spårväg samt
upphävande av BV‐FS 1997:2”. Man
hittar den på:
www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/R
emiss‐och‐upphavande‐av‐sakerhetsforeskrifter‐
for‐jarnvag/?transportarea=All

Remisstiden går ut 17 mars, det dröjer
därför ett tag innan MRO tar sig an den.

Säkerhetsseminariet
JO kritik – Förvaltningsrätten i
Falun
Just när MRO‐Aktuellt skulle distribueras
kom som ett brev på posten ett medde‐
lande om JO kritik av Förvaltningsrätten i
Falun(!) angående alltför långa handlägg‐
ningstider. Man hittar detta på
www.dagensjuridik.se

TS remiss om hälsa
I mitten på januari kom remiss om hälsa
från TS som berör museibanorna. Du hit‐
tar remissen på:
www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ .

MRO:s remissvar är just nu under utarbe‐
tande. De föreningar som vill bidra, hör

Seminariedeltagarna lydigt lyssnande till de
två ledarna som syns i fonden, foto Ragnar
Hellborg.

Inklusive seminarieledarna deltog 25 per‐
soner i årets säkerhetsseminarium. Det
innebar att samtliga ordinarie föreningar
var representerade och några av de asso‐
cierade. Det hela skedde helgen 19‐20
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januari och platsen var Mjölby stads‐
hotell.
Viktiga punkter som togs upp under de
intensiva dagarna var angående: till‐
ståndsinnehavarens ansvar (se TS:s hem‐
sida); underleverantörer; byte av perso‐
ner i styrelse, säkerhetschef etc.; nu ak‐
tuella remissen om hälsa; ett antal tillbud
och olyckor vid våra föreningar; tiden för
remisshantering hos TS; drogtester. Vik‐
ten av anmälan vid olycka‐tillbud‐
avvikelse diskuterades också. Man ska
inte behöva som säkerhetschef få infor‐
mationen via lokaltidningen!
Deltagarna var eniga om att upprätthålla
kontakten och på nytt träffas. Vi får hop‐
pas att ledarna för seminariet har repat
sig till nästa vinter och då orkar och har
tid för en ny träff.

MRO:s vårmöte 2013

tiska skäl (mat, antal platser i möteslokalen) anmäl dig senast söndagen 24
februari till Anders Silfverling via 0705‐69
50 10 eller anders@mss.se .
Program: Vi börjar strax efter kl 11 efter
det att morgontågen har anlänt från olika
håll (ank. fr G kl 10.51; ank fr Cst kl
10.50). Hur du hittar från centralstatio‐
nen till museet framgick av kartan i förra
numret av MRO‐Aktuellt. Vid 13‐13.30
tiden tar vi avbrott för macka/öl/vatten
/kaffe/kaka. (Kostnaden för detta blir 85
kronor.) Vi gör också avbrott vid lämpligt
tillfälle, så att vi hinner se delar av mu‐
seets digra samlingar. Mötet pågår som
längst till kl 16.45. Detta medger att del‐
tagarna hinner med kvällstågen mot G kl
17.08 och mot Cst kl 17.11.
Kostnader: Det finns inga andra kostna‐
der för att delta i vårmötet än mat‐dryck
enligt ovan.
Övernattning: Du som föredrar att stanna
i Malmö, sök lämpligt hotell med hjälp av
följande hemsidor:
www.booking.com/city/se/malmo.sv.html
www.hotelspecials.se

Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tät trafik på museispårvägen. Trafikvagnarna möts utanför Tekniska Museet, foto
Anders Silfverling.

Som framhållits i de senaste numren av
MRO‐Aktuellt håller vi vårt vårmöte 2
mars. Arrangör för mötet är Museispår‐
vägen i Malmö. Mötet kommer att hållas
i Malmö på Tekniska museet. Av prak-

Vårmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsperson
Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid
Fastställande av dagordning
Rapport från säkerhetsarbetsgruppen, fort‐
satt hantering av avgiftsfrågan och regel‐
förenkling, museifordonsregister, diskussion,
eventuella riktlinjer
8. Eventuell stadgeändring, samråd med JHRF:s
styrelse
9. Rapporter från ArbetSam/Arbetsmuseer,
Fedecrail, Tågsommar, Branschseminariet,
BLJ jubileet 2014 etc.
10. PR‐gruppens rapport om Tågsläpp och
Almedalen
11. JHRF
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12. Övriga frågor som mötet önskar behandla
13. Plats och tid för höstmöte/årsmöte 2013 och
vårmöte 2014
14. Mötet avslutas

Välkomna/Ragnar

Styrelseträff i Nässjö

Ansökan om bidrag från
Riksantikvarieämbetet
Strax för ansökningstidens utgång 7
januari sände MRO in ansökan om bidrag
till ”ideella organisationer inom kultur‐
miljöområdet” för år 2013. Ansökt belopp
är 120 kkr och svar kan väl väntas under
februari.

JHRF:s Anslagstavla
På JHRF:s hemsida (www.jhrf.se ) finns
Anslagstavlan för annonser om saker
föreningarna vill sälja. Allt från skruv och
mutter till hela lok är välkomna. JHRF:s
styrelse låter meddela att även MRO:s
föreningar är välkomna att utnyttja sidan.

MRO:s styrelse (bortsett från fotografen) och
delar av JHRF:s styrelse anstränger sig för att se
aktiva ut, foto Lars Granström.

Helgen 26‐27 januari träffas styrelserna
för MRO och JHRF för en diskussion om
gemensamma frågor. En del sådana hin‐
ner vi med i samband med vår‐ och höst‐
mötena, men det har känts ett behov av
lite mer tid för djupare och längre diskus‐
sioner.
Viktiga punkter som togs upp var bland
annat: respektive stadgars utformning för
att få lämplig fördelning av föreningar
mellan paraplyorganisationerna; arbets‐
miljöutbildning; miljöseminarium; kol‐
inköp; branschseminarium; Almedalen;
TS:s remiss om hälsa; Fedecrails muntlig
ut‐annonsering av EU‐pengar.

Bidrag till arbetslivsmuseer 2013
I vår fördelar Riksantikvarieämbetet 6
miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmu‐
seer. Syftet med bidraget är att stärka
arbetslivsmuseernas möjligheter att be‐
vara, visa och bruka industrisamhällets
kulturarv. Sista ansökningsdag är den 18
mars. Du hittar information på
www.raa.se/kulturarvet/modernt‐
kulturarv/arbetslivsmuseer/bidrag‐till‐
arbetslivsmuseer‐2013/

Arbetslivsmuseer
Ett nyhetsbrev har utkommit sedan förra
MRO‐Aktuellt. (Nyhetsbrevet ligger som pdf‐
filer på www.arbetsam.com) Här ser du inne‐
hållet i brevet:
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Nyheter för Arbetslivsmuseer, 24 januari
Museimässan
Äntligen dags för Museimässan 2013.
Platsen är Norrköping och Arbetets
museum. Där disponerar vi ett helt hus.
Mässan arrangeras av Arbetets museum
och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
tillsammans med de 20 utställarna.

ArbetSam - museidagar 2013
3‐4 maj, Kristianstad. Välkomna till
ArbetSam:s museidagar. Vi utlovar intres‐
santa föredrag, spännande studiebesök
men framförallt möjligheten att träffa
museifolk från hela landet med outsinliga
möjligheter till erfarenhetsutbyte. Missa
inte ett vårprunkande Skåne med äppel‐
blom, cider och spännande tungomål.

Museiguide 2013
Aldrig tidigare har vi samlat så många
museer i en museikatalog.

Öka intresset genom
webbteve
Arbetets museum kan nu erbjuda er vägledning med att göra er verksamhet tillgänglig på webbteve. I ett nytt projekt försöker vi hitta nya sätt att marknadsföra
och öka kännedomen om våra museer.

Styrelseledamot ‐ ArbetSam
”Vår man” i styrelsen för ArbetSam, Hans
Kihlberg, har meddelat att han vid nästa
ArbetSam årsmöte i maj lämnar styrel‐
sen. JHRF‐ och MRO‐föreningarna har nu
att föra fram en lämplig kandidat. Ove
Karlsson ordförande i SkLJ har vänligen
tagit på sig att hantera detta, så att en
stark kandidat kan föras fram till
ArbetSam:s valberedning. Kontakta Ove

per ove.karlsson@skara.se eller 0511‐502
78. Ove vill ha förslagen senast söndagen
24 mars, men du behöver inte dröja ända
tills dess.

ArbetSam:s databas
Gå in på ArbetSam:s databas för arbets‐
livsmuseer (www.arbetslivsmuseer.se )
och kontroller att din förening finns med i
listan. Ett antal föreningar finns dessvärre
inte med.

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande

