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”Öppna portar hos veterantågen”.
Många föreningar har anmält intresse för
att delta i arrangemanget söndagen 11
april. Tanken är ett gemensamt projekt
med visning av våra och JHRF:s anläggningar. Marknadsföring och samverkan är
planerad att ske med Sveriges Järnvägsmuseum, Arbetets museum och ArbetSam.
De föreningar som ännu inte har hört av
sig, gör det inom de allra närmsta dagarna
och helst senast på tisdag 9 februari. Även
de föreningar som har beslutat att inte
delta bör meddela mig detta på
info@museibanorna.se .

Arbetslivsmuseer. Från Torsten
Nilsson vid Arbetslivsmuseer har följande
meddelande om ett nytt nyhetsbrev anlänt:

Nyheter för Arbetslivsmuseer
2010-01-26
Nyhetsbrevet ligger som en pdf-fil
på www.arbetsam.com

Program för Vårmöte för MROmedlemmar, MRO-funktionärer
samt inbjudan till JHRF:s
medlemmar och representant för
ArbetSam/Arbetetsmuseer.
Välkomna till Göteborg lördagen 13 mars
2010. Mötet hålls i Ringliniens lokaler i
Gårdahallen, adress J. Sigfrid Edströms
Gata 2. Mötet hålls tillsammans med
JHRF.
Anslutningar. Lämplig anslutning
söderifrån anländer kl 10.30 (tåg 486, fr.
M 7.42). Anslutning nordöst ifrån anländer
kl 11.17 (tåg 425, fr. Cst 8.10). Strax efter
Stockholmstågets ankomst avgår
Ringliniens spårvagn från Drottningtorget

och efter en rundtur i centrala Göteborg
anländer vi till möteslokalen. Lämplig
återresa söderut kan ske kl 17.42 (tåg
1105, t. M 20.52). Nordöstut kl 18.02 (tåg
188, t. Cst 22.53). Spårvagn avgår från
möteslokalen till järnvägsstationen i
lämplig tid inför dessa två avgångar.
Program. Efter spårvagnens ankomst
(närmare kl 12.30) serveras enkel lunch
(macka och något drickbart). Därefter
följer förhandlingar med avbrott för e.m.
kaffe vid lämplig tidpunkt.
För dem som blir kvar i Göteborg under
kvällen anordnar BJs en träff i sina
uppvärmda fordon i Lärje, diskussion och
mat utlovas. Överliggning kan ordnas i BJs
fordon. Spårvagnen till centralen efter
mötet fortsätter till Gamlestadstorget och
släpper där av de som vill delta hos BJs
under kvällen.
Kostnader. Inte kända för tillfället men
inskränker sig till kostnaden för enkel
lunch och e.m. kaffe.
Anmälan. Av praktiska skäl är det nödvändigt att anmäla deltagande både för
eftermiddags- och kvällsträffarna till
info@museibanorna.se senast 7 mars.
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 dagordningen
7. Rapporter: ArbetSam/Arbetetsmuseer, MROarbetsgrupper, Fedecrail, Tågsommar etc.
8. JHRF
9. FEDECRAIL General Assembly 2012 i Sverige
10. Övriga frågor som mötet önskar behandla
11. Plats och tid för höstmöte/årsmöte 2010;
vårmöte 2011
12. Mötets avslutande

Välkomna!/Ragnar
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Ungdomsläger. Som nämndes i förra
MRO-Aktuellt anordnar för fjärde
sommaren i rad FEDECRAIL ett ungdomsläger. I år är det förlagt till Budapest
och tiden är 30 juli till 8 augusti. En andra
mer detaljerad inbjudan har nu anlänt.
Detaljerat dagsprogram med information
om förläggning, mat, deltagaravgift om
100 euro (för mat, överliggning, all
programverksamhet) finns nu. För att
samordna eventuellt deltagande från
Sverige och för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att kunna delta
(MRO planerar att bidra till finansieringen) föreslår jag att intresseanmälningar
snarast sänds till MRO:s ordförande. Jag
kommer då att sända över ansökningsblankett, program etc. till din förening.
Anmälan till arrangörerna i Ungern måste
göras senast 1 mars. Deltagarantalet är
maximalt 30 ungdomar. Dröj därför inte
med att kontakta mig per
info@museibanorna.se .

2nd Invitation letter
to the 4th FEDECRAIL Youth camp
2010, HUNGARY
Following the last years tradition, in
2010 the Children’s Railway and MÁV
Nosztalgia Ltd. will be the hosts for the
FEDECRAIL Youth Camp in Hungary.
This great international event will be
held between 30th July and 8th August in
Budapest. Any young person who is
aged between 15 – 24 years, and is a
member of a FEDECRAIL Member
company/organisation or a partner of
that, can be a participant.
Our first base will be on the Buda side
at Children’s Railway (CR). The
second base will be on the Pest side at

the area of at the area of Hungarian
Railway Museum.
The official language of the camp is
English. Therefore it is necessary that
at least one participant per group can
speak English.
Accomodation at the Children’s
Railway will be at Virágvölgy station, in
a house, and at Rail Historical Park in
couchette cars.
Travel costs to and from Budapest and
pocket money is covered by
participants.

Seminarium-branschmöte. Sveriges
Järnvägsmuseum kallar, genom Robert
Sjöö, till det årliga seminariet/branschmötet lördagen 10 april på museet i
Ängelholm.
För att samordna deltagandet från MROmedlemmarna föreslår jag att förslag på
namn på talare/inledare och ämne sänds till
mig via info@museibanorna.se senast
under februari.

Kulturrådet. ArbetSam/Arbetetsmuseer
planerar att tillsammans med MRO, JHRF
och representanter för segel- och ångbåtsföreningar uppvakta Kulturrådet under
våren. Detta överenskoms vid ett möte i
Göteborg under januari. Övriga frågor vid
Göteborgsmöte var utvärdering av
användningen av tidigare anslag från
Kulturrådet och planering inför ny ansökan
under hösten 2010.

Ragnar Hellborg
MRO:s ordförande
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