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MRO:s vårmöte 2012 
Vårmötet, i år förlagt till Norrköping, sam-
lade 38 deltagare. Ett kort referat om 
kringarrangemanget i form av spårvagnstur 
finns på hemsidan. Protokollet från mötet 
hamnar efter justering också där så små-
ningom. Bland punkterna som avhandlades 
kan nämnas att MRO fick en ny associerad 
medlem i form av Föreningen Galtströms-
tåget verksam i Sundsvallstrakten. Det 
rapporterades att Robert Sjöö, Sveriges 
Järnvägsmuseum, bjuder in till årets 
branschmöte i Gävle lördagen 17 novem-
ber. MRO-mötet noterade med tacksamhet 
detta. Vidare avhandlades punkter om 
TRI-arbetet, Tågsläpp och Almedals-
veckan. Kommande höstmöte bestämdes 
till helgen 6-7 oktober och arrangeras av 
JTJ. Vårmötet 2013 blir preliminärt i 
Malmö. 
 
 

FEDECRAIL:s årsmöte 2012 
Som har meddelats i tidigare MRO-
Aktuellt är Fedecrail:s årliga möte i år för-
lagt till Sverige och med Helsingborg som 
bas under de första dagarna. Tiden är tors-
dagen 10 till onsdagen 16 maj. De första 
dagarna ägnas åt formella möten medan 
resten av tiden ägnas åt utfärder. En till-
läggsdel 16 till 20 maj i Mellansverige 
arrangeras också. Båda delarna presenteras 
i en fil bifogad till detta MRO-Aktuellt. 
 
 

FEDECRAIL:s ungdomsläger 
Årets ungdomsläger är förlagt till England 
under tiden 10–19 augusti. Det vänder sig 
till ungdomar i åldern 16 till 25 år. Bifogat 
finns program och kontaktväg för anmälan. 
Tyvärr har dokumentationen om lägret 

anlänt väl sent, men det går säkert att an-
mäla sig även om tiden har gått ut. 
 
 
Överklagandet av Transportstyr-
elsens debitering av fordonsregis-

terhållningsavgifter 
Som tidigare har meddelats har Jan-Mikael 
Bexhed som ombud för Munkedals 
Jernväg, Skånska Järnvägar och Östra 
Södermanlands Järnväg överklagat 
Transportstyrelsens debitering av avgifter 
för registerhållning. Överklagandena hand-
läggs av Förvaltningsrätten i Falun. Dagar-
na före nyår överlämnade Bexhed kom-
pletterande handlingar till rätten och i slu-
tet av januari distribuerade rätten kopior på 
TS yttrande i målet. Bexhed svarade i slu-
tet av februari på TS yttranden. En ny in-
laga från TS sändes in till rätten 15 mars. 
Denna innehöll egentligen inget nytt. 
Bexhed kommer att svara på denna inom 
någon vecka och då reda ut en del miss-
förstånd från TS sida. Skriftväxlingen i 
målet fortsätter alltså och det går därför 
inte att bedöma när förvaltningsrätten 
kommer att döma i målen. 
 
 
Regeringens regleringsbrev till TS 
Som också nämndes i förra MRO-Akt så 
står det i regeringens regleringsbrev till TS 
daterat 20 december 2012 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 
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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 har efter att regle-
ringsbrevet blev känt skrivit ett PM. Detta 
PM ger MRO:s syn på denna viktiga fråga. 
PM:et sändes efter färdigställandet till TS 
och för kännedom till ett antal andra in-
stanser. PM:et finns på hemsidan. Den 1 
mars inlämnade TS en delrapport på det 
uppdrag man fick i regleringsbrevet. Ar-
betsgruppen har granskat och analyserat 
innehållet i delrapporten. I dagarna färdig-
ställer arbetsgruppen ett brev till Närings-
departementet som berör TS delrapport. 
 
 
Tolkning av Arbetsmiljölagen 
Under vårmötet diskuterades vilket ansvar 
föreningen, dess ordförande etc. har om 
något inträffar i till exempel verkstaden. 
MRO diskuterar med JHRF om att ordna 
en lämplig kurs i ämnet arbetsmiljö. Några 
dagar efter vårmötet sände ordföranden i 
AGJ, Lars Johansson, mig följande text 
från Arbetsmiljöverkets hemsida: 
Man behöver ofta känna till alla 
omständigheter och bedöma varje 
enskilt fall för sig för att kunna 
avgöra om den ideella verksamheten 
faller under arbetsmiljölagen eller 
inte. Men om arbetet faller under 
arbetsmiljölagen så har man samma 
rättigheter som sägs där.    
Arbetsmiljölagen gäller all verk‐
samhet där arbetstagare utför arbete 
för arbetsgivares räkning (1 kap 2 § 
AML). Den gäller också delvis när 
två eller flera för gemensam räkning 
yrkesmässigt driver verksamhet utan 
att ha arbetstagare anställd. I 
vissa fall kan även ideell 

verksamhet omfattas av arbetsmiljö‐
lagens tillämpningsområde. 
    
Om en verksamhet är av ekonomisk art 
och drivs med regelbundenhet och 
varaktighet ska den anses som yrkes‐
mässig, även om den drivs utan vinst 
och är avsedd att främja ett ideellt 
intresse. Exempelvis lunchrestau‐
ranger, isbanor och museijärnvägar 
som drivs av ideella föreningar är 
att anse som yrkesmässig verksamhet 
om de har någorlunda varaktighet och 
omfattning och drivs ekonomiskt med 
avgifter från allmänheten. 
    
Däremot skulle mastkranar i båtklub‐
bar utan anställda och förenings‐
medlemmar som tillfälligtvis uppför 
gemensamma majstänger, dansbanor 
eller kyrkolokaler fortfarande falla 
utanför AML, liksom klubbar som med 
endast medlemmarnas arbete rent 
till‐fälligt utför skogsplantering, 
vägstädning och liknande sysslor åt 
någon beställare.   

 
 

Tågsläpp och Almedalen 
Tågsläpp närmar sig och äger rum sönda-
gen 22 april 2012. Nu är vi uppe i 30 före-
ningar som deltar. Tågsommar har kommit 
ut, med annons för Tågsläpp på sista sidan. 
Ännu en påminnelse till deltagarna, om att 
komma in med texter till hemsidan har 
sänts ut. I övrigt följes tidigare års upp-
lägg. Gå gärna in på hemsidan och läs mer. 
www.jvmv.se/tagslapp/  
Almedalsgruppen har haft ytterligare ett 
antal telefonmöten. Tiden för deltagandet 
är nu fastställt till måndagen den 2 till 
torsdagen den 5 juli. Polistillstånd är klart 
och vi kommer att ha samma upplägg med 
vagn och placering som förra året. Nu på-
går planering för seminariet, tid, plats, 
föredragshållare och innehåll. Personal-
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planering, 5+5 aktiva från MRO+JHRF är 
i det närmaste klart. 
Åke M Paulsson 
 
 

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

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2012-02-24 
Museimässan 2-3 mars, 
Norrköping 
Kajplats i Stockholm 
Program under Museimässan 
 
 

Nyheter för 
Arbetslivsmuseer 
2012-03-29 
ArbetSams museidagar i 
Göteborg 
Har du råd att missa denna unika 
upplevelse? 
Arbetsamma museer 2012 klar! 
Katalogen skickas ut under april-maj 
DC-3:an Daisy besöker 
Norrköping 
Vattenmaskiner II, konferens om 
dammar, vattenrännor, vattenhjul 
& maskiner. Spännande konferens i 
Orrefors 

 
 

Galtströmståget och tidskrifter 
Som nämndes ovan kunde MRO hälsa 
denna förening välkommen under Vår-
mötet. Det dröjde inte många dagar efter 
Vårmötet förrän MRO:s ordförande blev 
uppsatt på föreningens distributionslista 
för föreningstidningen. Och häromdagen 
damp det ner senaste numret i ordföran-
dens brevlåda. Ordföranden har inget emot 
att fler föreningar distribuerar sin even-
tuella medlemstidning. Det hjälper ord-
föranden att vara uppdaterad. Några före-
ningar utöver FGT gör det redan, vilket jag 
är tacksam för. 
 
 
 
Ragnar Hellborg 
MRO:s ordförande 


