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MRO:s höst- och årsmöte 2011
Enligt vårmötets beslut kommer årets
höst- och årsmöte att förläggas till
Uppsala-trakten och med ULJ som värd.
Mötet blir helgen 1-2 oktober.

Transportstyrelsen - fakturor
2011
Som kort nämndes i de senaste MROAktuellt är det mycket viktigt att: När din
förening får en faktura från TS angående
fordonsregisteravgiften, buda mig omedelbart per tele/mail. Informera gärna din
förenings fakturahanterare om detta, så att
fakturan inte blir liggande hos denne innan du får den i din hand. MRO:s arbetsgrupp behöver agera inom tre veckor efter
att den har anlänt till föreningen.

Remiss från Transportstyrelsen behörighetsprövning av lokförare
För några veckor sedan anlände ”Remiss
om Transportstyrelsens föreskrifter om
behörighetsprövning av lokförare”.
Remisstiden går ut 17 maj och MRO
kommer att sända in ett remissvar. Detta
hamnar på MRO:s hemsida i samband
med att det sänds in. En av MRO:s funktionärer har mycket noggrant lusläst all
text och skrivit ett utkast till svar.
I lagförslaget (som behandlas av riksdagen först 2 veckor efter remisstidens
utgång(!) står att museibanor ”kan”
undantas. I TS utkast till föreskrifter står
en hänvisning till den kommande lagen
beträffande vilka som omfattas.
Detta går inte riktigt ihop, man kan inte
hänvisa till en viss lagtext beträffande
omfattning och undantag när lagtexten
(åtminstone i nuvarande form) inte säger
något om detta.

Transportstyrelsens
”lokförarkörkort” och avgifter
Som kort omnämndes i förra MROAktuellt så offentliggjordes regeringens
proposition 2010/11:122 ”Behörighet för
lokförare” den 29 mars. Den finns
givetvis på regeringens hemsida. Du kan
också sända mig ett mail, så distribuerar
jag den.
Arbetsgruppen (Bexhed, Fredén,
Hellborg) har bistått Björn von Sydow i
skrivandet av en motion som dels tar upp
lokförarproblematiken, dels på nytt tar
upp fordonsregistreringen och dess avgifter.
Motionen finns givetvis på regeringens
hemsida. Du kan också få den av mig.

Remiss från Transportstyrelsen –
avgifter steg 2 f.o.m. 1/1 2012
För någon dag sedan kom nästa remiss
från TS. Den behandlar andra steget i
avgiftsinförseln. (Första steget började ju
gälla 1/1 2011) Remisstiden löper till 17
juni och MRO kommer att noggrant
granska remissen. Detta andra steg kommer att omfatta ”tillståndsprövning, tillsyn, trafikplatsnamn och utbildningsplaner”.
Utöver föreskriftsförslaget så innehåller
remissen också en konsekvensanalys på
58 sidor. Om man bläddrar till sidan 6 i
denna, så hittar man följande skrivning,
läs och häpnas!:
”Transportstyrelsen har i förslaget valt att
under 2012 undanta företag och föreningar,
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som bedriver museal verksamhet, från
avgifter utöver de avgifter som infördes
2011.”
MRO:s arbetsgrupp är helt oförstående
inför denna oväntade, positiva och mycket
glädjande vändning från TS sida.
(Enligt avsnittet definitioner i föreskrifts-förslaget:

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2011-04-08

Med museitrafik avses i dessa föreskrifter att
bedriva kulturhistorisk verksamhet på järnväg
eller spårväg.)

Förbund för traditionsfartyg
ArbetSams årsmöte
Det våras för museijärnvägarna
Montrar till salu

Sprid gärna detta nyhetsbrev till alla som kan
vara intresserade

Träff SJVM-MRO-JHRF
Onsdagen 13 april träffades representanter
för Järnvägsmuseum, MRO och JHRF i
Ängelholm för ömsesidig information.
Museets ändrade förutsättningar och
krympt ekonomi efter överföringen till
Trafikverket var en av huvudpunkterna i
diskussionerna.

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2011-05-06

Tågsläpp 2011

Nyheter för
Arbetslivsmuseer
2011-05-11

Åke Paulsson har gjort en sammanställning över aktiviteterna vid årets Tågsläpp.
Den hamnar snart på MRO:s hemsida. Ett
antal föreningar rapporterar om tresiffriga
besökssiffror. Andra hade inte fullt så
många besökare. Vi bör fundera inför
höstmötet hur vi tycker att vi ska gå
vidare inför 2012. Beslut om arrangemang
kommande vår bör tas i höst.

Stöd till fartygsbevarande,
Statens Maritima Museer fördelar
en miljon till fartygsbevarande

Sprid gärna detta nyhetsbrev till alla som kan
vara intresserade

*Efterlängtade projektbidrag, RAÄ:s
projektbidrag till arbetslivsmuseer.
Läs hela fördelningslistan
*UEForums årsbok
*Klenod 2011

Årets Branschseminarium
Arbetslivsmuseer
Hela tre Nyhetsbrev har utkommit sedan
förra MRO-Aktuellt. (Nyhetsbreven ligger
som pdf-filer på www.arbetsam.com) Här ser du
innehållen i de olika breven:

Som kort nämndes i förra MRO-Aktuellt
bjuder Robert Sjöö in till seminarium
lördagen 29 oktober på museet i Gävle.
Några teman har redan föreslagits (se
nedan), men Robert tar gärna emot fler
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förslag. Sänd dessa förslag tillsammans
med namn på lämpliga inledare till
(robert.sjoo@trafikverket.se) eller till
(info@museibanorna.se). Fler detaljer om
seminariet efter sommaren.
Redan föreslagna teman (och inledare):

beslut att ekonomiskt stödja deltagande
ungdomar från MRO föreningar.

Transportstyrelsens regelverk (Ragnar Hellborg)
Reservdelshållning (Anders Johansson)
Buller (Johan Vinberg)
Evenemangsinformation (Anders Svensson)

Almedalen
Just när detta nummer av MRO-Aktuellt
ska distribueras så inflyter från Gotland
nyheten att JHRF-MRO får delta vid
Almedalsveckan kommande sommar.
Region Gotland låter meddela att vi får en
plats på Holmen i Visby hamn. Vi har
föreslagit en yta på 3×9 m2 för uppställning av en järnvägsvagn. Lokal arrangör –
och de som har gjort mest jobb hittills – är
Anders Svensson och hans kolleger från
GHJ.
Almedalsveckan hålls första veckan i juli
varje år. Vid Vårmötet diskuterades förslaget och som tidigare har rapporterats
ställde sig mötesdeltagarna positiva till att
MRO ska delta. Vid JHRF:s årsmöte
dagen efter beslöts att JHRF också ska
planera för att delta. Det blir därför ett
samarrangemang mellan MRO och JHRF.

Ungdomsläger 2011 i Polen
Efter ett antal veckors strulande från
arrangörernas sida tycks nu lägret i Polen
verkligen bli av den planerade tiden 29
juli till 7 augusti. Anmälningstiden har
förlängts till 1 juni. Om din förening inte
har fått anmälningsblanketter, sänd mig
ett e-mail så kommer de omedelbart.
MRO styrelse har liksom ifjor tagit ett

Dansk överenskommelse
I förra MRO-Aktuellt omnämndes att på
följande hemsida
www.trm.dk/da/publikationer/2010/aftale
+om+bedre+mobilitet/ kan man hitta ett
avtal mellan regeringen (Venstre och De
Konservative), Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre och Liberal

Alliance. Avtalet handlar om ”Bedre
mobilitet”.
På sidan 22 i dokumentet står:

Kørsel med veterantog

Veterantogskørsel er en vigtig
turistattraktion flere steder i landet.
Parterne er derfor enige om at afsætte en
pulje på 5 mio. kr. i 2011 til fremme af
veterantogskørsel.

Från Peter Christensen har nu ytterligare
nyheter förmedlats till MRO-Aktuellts
läsare enligt följande:
Efter orienteringsmötet med veterantågs‐
föreningarna har det nu kommit ut infor‐mation
om statsbidraget på Trafikstyrelsens hemsida:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollek
tiv-Trafik/Veterantogspulje.aspx
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Observera särskilt ”administrationsunderlaget”.
Det finns 19 föreningar, som registrerats som
”veteranbaneoperatører”, och som kan ansöka
om bidrag till projekt. I underlaget beskrivs exem‐
pel på projekt. Det är viktigt att dessa projekt gyn‐
nar veteranjärnvägskörningarna. Som exempel
omnämns förbättringar av infrastruktur eller for‐
don, så att dessa lättare kan användas på det stat‐
liga spårnätet eller regionbanorna. Ett annat
exempel kan vara att ta över överbliven infrastru‐
ktur.
Ansökan skulle vara inne den 2 maj. Det ska bli
spännande att se, vilka ansökningar som kommer
in!

och Transportstyrelsen hanterar regelverket visavi järnvägsmuseivärlden. Efter
genomgången beslöt styrelsen att dess
ordförande – David Morgan från
Storbritannien – ska sända ett brev till
Sveriges ambassadör i London. I brevet
kommer han att klargöra hur
FEDECRAIL ser på Sveriges hantering av
EU:s regelverk.

FEDECRAIL - PASSPORT

Fortsättning följer alltså!

FEDECRAIL:s årsmöte 2011

Mötet var i år förlagt till Dresden i östra
Tyskland, två timmars järnvägsresa söder
om Berlin. Totalt åtta personer deltog från
Sverige. Mötet pågick under tiden 7 till 9
april. MRO och JHRF:s deltagare har
skrivit en kort redogörelse som du inom
några dagar kan hitta på MRO:s hemsida.
FEDECRAIL:S styrelse är givetvis välunderättade om den situation som museijärnvägar i Sverige befinner sig i, när det
gäller implementationen av EU-regelverk
i Sverige. Styrelsen bad därför MRO:s
ordförande att närvara under en del av det
styrelsemöte som hölls en av dagarna.
Under mötet redogjorde MRO:s ordförande ingående för hur regering, riksdag

Vid FEDECRAIL:s årsmöte delades
”Passport” ut till samtliga deltagare. Det
blir andra året som detta testas efter flera
års utredande. Med detta i handen kan
innehavaren få förmåner då han besöker
de föreningar i Europa som har anmält sitt
deltagande. Tyvärr är antalet deltagande
föreningar i Europa än så länge begränsat
till totalt 29 järnvägar-museer-spårvägar.
Svenskt deltagande utmärker sig dock.
Hela 10 föreningar-museer i Sverige deltar!
Från svensk sida hanteras arrangemanget
av Fedecrail:s styrelseledamot Sten
Erson-Wester (ersonw@yahoo.se). Från
Sten har följande instruktion inkommit:
Passport kostar 10 EUR och gäller per kalanderår.
Kan beställas hos Keith Twyman på
twyman@fedecrail.org (se i övrigt hans kontaktuppgifter på hemsidan www.fedecrail.org) I mejlet
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skall alltid sekreteraren i Passport-arbetsgruppen
Gordon Rushton kopieras in ajgrushton@aol.com.
Det kan f.n. beställas av styrelse samt funktionärer
hos de i Passport-programmet deltagande
"driftställena", vilka i Sverige f.n. är 10 stycken.
Ambitionen är att få med ALLA MRO/JHRFmedlemmar.

Ragnar Hellborg / MRO:s ordförande
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